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Lista invitaților 

 

 Prof. univ. dr. Mihai Gafencu – profesor la Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, medic 

psihiatru, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 

„Louis Țurcanu”. președinte al organizației „Salvați copiii” 

 Pr. Prof. Vasile Antonie Tămaș – preot la Biserica Sf. Mc. 

Teodor Stratilat din Vâlcele (județul Covasna), supranumit 

„părintele care salvează vieți”, activist umanitar de mare 

anvergură, acționând în multiple județe ale țării în ajutorul 

copiilor, bătrânilor și familiilor nevoiașe 

 Prof. univ.dr. Gelu Duminică – sociolog, profesor asociat la 

Facultatea de Sociologie a Universității din București, director 

al Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” 

 Prof. univ. dr. Virgil Radu Enătescu – medic primar 

psihiatru, seful secției Clinicii de Psihiatrie 1, din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență din Timișoara 

 Conf. univ. dr. Șerban Negru – medic primar de oncologie 

medicală 

 Lector univ. dr. Teodora Anghel – terapeut bowen, psihoterapeut 

transpersonal 

 Pr. Profesor Emilian Prodan – sacroterapeut 

 Dr. Lavinia Melania Bratu – psiholog, doctor în științe 

 Dr. Ica Secoșan – psiholog clinician, doctor în științe, 

psihoterapeut la Spitalul Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din 

Timișoara. 

 Dr. Salomeia Putnoky – medic primar igienă, nutriționist  
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 Simona Voicescu – director executiv al Asociației „Necuvinte”, 

organizație care militează împotriva violenței domestice având la 

activ nenumărate programe de succes, inclusiv celebra campanie 

națională „Aripi frânte” 
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Abrevieri 

 

Realizatori:  

MD – Mirabela Dinescu 

AD – Adrian Dinescu 

 

Invitați: în ordinea apariției în carte: 

GD –  Gelu Duminică 

SV – Simona Voicescu  

EP – Emilian Prodan  

VRE – Virgil Radu Enătescu  

LB – Lavinia Melania Bratu  

ȘN – Șerban Negru  

IS – Ica Secoșan  

MG – Mihai Gafencu 

VAT – Vasile Antonie Tămaș  

SP – Salomeia Putnoky  

TA – Teodora Anghel  
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Personalitate, violență, educație – dialoguri cu profesorul 

sociolog Gelu Duminică și Simona Voicescu, director al 

Organizației „Necuvinte” 

 

AD: Pentru începutul acestei cărți vă invit, stimați cititori, 

la un dialog aparte, pentru că interviul următor se încadrează 

în categoria de convorbiri cu personalități de la care puteți 

afla totdeauna lucruri valoroase și informații utile. Vom 

discuta despre educație, despre violență, despre situația în 

care ne aflăm acum, prin prisma pandemiei, dar nu numai, 

pentru că acestea sunt elemente care se regăsesc (din păcate) 

tot timpul. În prima parte a dialogului îl am ca invitat pe 

sociologul Gelu Duminică – un om foarte cunoscut, cu 

siguranță, pentru că îl vedeți tot timpul pe micile ecrane – un 

om care astăzi și-a făcut timpul (și îi mulțumesc pentru acest 

lucru) să fie și alături de noi prin intermediul iChannel TV. 

Bun venit, domnule Gelu Duminică! 

GD: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație! 

AD: Trăim într-o perioadă profund marcată de amprenta 

pandemiei, când nu mai este nimic așa cum era înainte. Trăim 

în vremuri în care violența își face simțită prezența mai abitir 

decât înainte; trăim într-o perioadă în care educația lasă mult 

de dorit, indiferent că vorbim despre educația medicală/ 

sanitară sau de orice alte forme ale ei (fiindcă de educație 

este nevoie în orice forme posibil). Trăim într-o perioadă în 

care vrajba este la ea acasă, fake-news-urile de asemenea, iar 

oamenii nu mai știu ce să înțeleagă uitându-se după știri mai 

mult sau mai puțin adevărate. În fond, există niște vectori 

educaționali – familie, școală, mass-media, religia – care ar 
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trebui să aibă un rol mult mai semnificativ în cadrul acestei 

structuri prezentate anterior. V-aș invita pentru început să 

vorbim despre violența domestică și despre cât poate fi ea de 

tolerată. 

GD: În primul rând trebuie să pornim de la premisa că 

societatea românească este destul de tolerantă la violență, din 

păcate, pentru că am fost obișnuiți cu ea pe parcursul timpului. 

Cam cu toții (cel puțin generația mea) avem amintiri (fie din 

propria familie fie de la alții – din vecinătate sau din cartier) 

despre bătaie; cam peste tot puteam vedea, de exemplu, soțul 

bătându-și soția, sau mama bătându-și copilul, sau vecinii 

între ei. Însă cele mai frecvente erau actele de violență între 

părinte și copil. Iar acest comportament e de foarte multă 

vreme în societatea românească, pentru că nu degeaba avem 

în folclor atâtea zicători pe teme din acestea; de exemplu 

aceea că „unde dă mama, crește” – da, crește pentru că e o lege 

biologică, dar din păcate nu crește doar trupul, ci crește și 

angoasa, teama, frustrarea și o serie de alte lucruri pe care le 

conștientizăm doar mult mai târziu. Ăsta e adevărul din 

păcate, societatea noastră e (repet) destul de tolerantă (ca să 

mă exprim elegant) cu violența; până acum vreun secol aveam 

și legi despre cum să ne batem femeia – cum să ținem palma, 

ce dimensiune să aibă părul – lucruri care ne-au schimbat la 

minte și la inimă, ca popor. 

AD: Mai există mentalitatea aceea în care e considerată 

violența în sine ca o formă de educație? 

GD: În cvasi majoritatea cazurilor violența este considerată 

o formă de educație. Însă din ce în ce mai mult, dar încă nu 

majoritar, violența este considerată a nu fi bună sub nici o formă 
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– nu doar violența fizică, pentru că toți știm că de multe ori o 

vorbă rea doare mai mult decât un pumn. Mulți dintre noi 

folosim vorbele astea care lovesc în suflet, cu o lejeritate 

fantastică, pentru că nu am fost învățați să îl respectăm pe 

celălalt – și aici e de fapt baza. Eu nu am înțeles niciodată cum 

poți să iubești pe cineva și în același timp să îi provoci traume? 

– Și încă unele din acelea inimaginabile; și nu din greșeală, sau 

că n-ai vrut, ci pentru că ai avut momente în care ți-ai dorit ca 

celălalt să sufere îngrozitor. Însă, trebuie să observ că parte din 

societatea românească (din ce în ce mai mică, într-adevăr, dar 

în continuare majoritară) consideră violența o formă de 

educație, nicidecum o formă de anormalitate. Acest lucru îl 

observ și când împreună cu studenții mei facem experimente 

sociale; de exemplu când îi pun să joace rolul unui cuplu să iasă 

pe stradă și să strige băiatul către fată: „Curvo! M-ai înșelat!” 

și să-i dea o palmă – ei bine, societatea, în cvasi majoritatea ei 

nu se amestecă; mai mult de atât, încurajează agresorul, 

spunând „Ce-a făcut, te-a înșelat, nenorocita? Dă-i mai tare!”. 

Din păcate încă văd foarte multe mame lovindu-și copiii pe 

stradă – lucru care pentru mine este inimaginabil, pentru că mă 

gândesc ce se întâmplă în intimitatea casei, dacă în public își 

permite să facă asta. Deci asta e educația la români – cu „sfântul 

Nicolae” cum zicea Creangă. 

AD: Există acea zicere cum că femeia mai cade în patima 

păcatului – la români fiind foarte multe forme de violență pe 

această temă. 

GD: Aici ajungem de fapt la statutul femeii în societatea 

românească, statut care până de curând – poate chiar până în 

anii ’90, o făcea să nu fie altceva decât prelungirea inutilă a 
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organelor sexuale. O altă vorbă din popor pe aceeași temă 

promotoare de violență era că „femeia nestrunită e precum 

calul nebătut” – una veche, dar pe care chiar și în copilăria 

mea o auzeam foarte des în jur. Mai avea societatea 

românească și acel obicei prost, să-ți calci nevasta pe picioare 

atunci când intrai în biserică cu ea să te cununi (nu știu dacă 

în Banat se purta lucrul acesta, dar el exista în multe alte zone 

ale țării din Vechiul Regat) ceea ce exprima ideea de 

subjugare, adică bărbatul trebuie să poată să o stăpânească. Nu 

uitați că în mentalul colectiv românesc, cel puțin cel profund 

rural și conservator, femeia este păcătoasă per se (adică din 

start, din facere, prin natura ei), pentru că a fost făcută din 

coasta bărbatului (dintr-o coastă de care nici nu prea avea 

nevoie, drept dovadă a putut trăi și fără ea) și a fost atât de 

nevolnică încât a mușcat din măr; ea e de fapt sursa tuturor 

relelor omenirii, ea ne aduce aminte că diavolul există (de fapt 

o vorbă românească spune chiar așa „femeia are pe dracul în 

ea”). Deci supremația bărbatului a fost consfințită inclusiv 

prin tradiția bisericească, nu doar prin lege, așa cum aminteam 

mai devreme. Până la începutul secolului XX România avea 

lege despre cum să ne batem femeile, deci puteam să le batem 

fără nici o problemă atâta timp cât o făceam conform legii. 

Apoi să ne gândim că violența nu a fost considerată niciodată 

(nici măcar în zilele noastre) un motiv întemeiat pentru 

desfacerea căsătoriei, din punct de vedere religios.  

AD: Cu toate acestea sunt foarte multe femei care nu 

apelează la ajutor sau la organele de poliție atunci când devin 

victime ale violenței domestice; de ce credeți că există acest 

comportament? 
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GD: Pentru că stigmatul comunitar este foarte mare. De 

foarte multe ori atunci când apelezi la instituții, acestea în loc 

să te sprijine, mai tare adâncesc acea etichetare socială. Cunosc 

nenumărate cazuri, încă de pe vremea când eram copil, în care 

femeile se duceau la poliție (miliție, cum era pe vremea aceea) 

și aceasta îi spunea „Păi ce, te-am măritat eu?! Du-te și stai 

acolo, că dacă pleci, te-aducem din post în post!” – adică, dacă 

victima pleca de lângă agresor, tot ea era considerată vinovată 

și întrucât pe vremea aceea era o infracțiune să părăsești 

domiciliul și te aducea din post în post, până reveneai acasă. 

Sau varianta doi pe care o primea ca reacție a poliției era 

următoarea: da, ne ducem și îl băgăm la pușcărie, dar acela când 

o să iasă, îți va lua capul. Atunci nu existau ordine de restricţii 

și alte instrumente moderne; acestea au apărut în spațiul 

românesc abia acum câțiva ani. Dar chiar și cu acele ordine de 

restricții, totuși, în România, în prezent, o femeie, la fiecare 15 

secunde, este victima unei forme de violență. Vă puteți 

imagina?! Închipuiți-vă, în perioada aceasta de pandemie, când 

mobilitatea a fost mult redusă și oamenii au fost obligați să 

petreacă mai mult timp în familie, bineînțeles că și violența a 

crescut în intensitate, în familiile în care există tensiune de acest 

fel. Și din nou, lucrul acesta nu și-a găsit un răspuns în reacția 

autorităților.  

Ca să vă dau un exemplu: în localitățile carantinate, conform 

ordonanței guvernamentale, nu avem voie să părăsim domiciliul 

între orele 21 seara și 6 dimineața. Dar cam 80% dintre 

violențe se petrec în acest interval orar. Dacă pe mine mă 

găsește poliția pe stradă, agresat fiind de partenerul conjugal 

și nu am adeverință la mine, primesc amendă (se putea ieși din 

casă doar cu adeverință pe propria răspundere anterior 



Mirabela & Adiran Dinescu 

Good-Life Style: învățături pentru starea ta de bine, de la experți din România 

 

16 
 

semnată și cu prevederi exprese privitor cauzei în care era 

permis acest lucru; n. r). Deci victima nu poate pleca de acasă 

dacă este abuzată prin violențe, ceea ce este absurd. În 

București am avut două centre ale primăriei de protecție a 

victimelor împotriva violenței domestice pe care doamna 

Gabriela Firea, în timpul cât a fost primăriță, le-a închis. Asta 

ca să înțelegeți cum funcționează mentalul colectiv cu privire 

la violență în societatea românească.  

Acum mai există doar centrele asigurate în privat, prin 

efortul unor ONG-uri. Ceea ce e foarte greu. Dar aceeași 

situație e și în cazul altor forme de violență – de la trafic de 

persoane, până la prostituție – nu există centre ale statului care 

să protejeze aceste femei, femei ce sunt clar victime, de foarte 

multe ori. Există nenumărate cazuri de femei care în zilele 

noastre, deci în anul 2020, s-au dus la poliție să depună 

plângere și nu au găsit acolo sprijinul – nici pe cel emoțional, 

nici pe cel real necesar – astfel încât agresorul să fie îndepărtat 

de victimă. Ca să nu mai vorbim despre poveștile copiilor – sunt 

de-a dreptul înfiorătoare astfel de realități. Toți ne oripilăm 

când agresorul înfige un cuțit în pieptul victimei; și atunci dăm 

ochii peste cap și spunem „vai săraca!”, iese poliția la acțiune, 

ies și vreo 70 de politicieni care se bat cu cărămida în piept 

despre ce-o să facă și-o să dreagă ei de acum încolo ca să 

schimbe lucrurile, dar pe urmă poporul uită și nimeni nu mai 

face nimic.  

Dar nu mai putem merge așa mai departe ca societate; 

lucrurile acestea trebuie serios rezolvate în România. În momentul 

de față, de exemplu, chiar dacă avem ordine de restricție, încă 

nu avem brățări și alte instrumente de monitorizare a agresorului; 
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de aceea avem multe cazuri în care, chiar cu ordin de restricție, 

agresorul a intrat peste victimă și a omorât-o. Nu știu ce 

aşteptăm ca societate să se întâmple, pentru ca să ajungem și 

noi să intrăm în normalul unei societăți moderne. Din păcate 

violența aceasta continuă să se petreacă la o scară mare; și ea 

nu ține de educație, sau de statut social – în toate zonele 

societății se întâmplă. Noi trebuie să găsim soluții dacă vrem ca 

societatea să se schimbe, pentru că altfel e fariseic să așteptăm 

schimbare fără să facem ceva în acest sens – și pe partea de 

educație, dar și pe cea de impunere a legii.  

AD: Societatea românească este foarte profund imersată în 

violențe de toate felurile așa cum ați spus și dumneavoastră, de 

la violențele în familie, până la crime și alte lucruri greu de 

redat în cuvinte. Desigur că la bază sunt multe cauze, de la 

nemulțumire până la altele (sociale, economice, psihologice 

etc.), dar eu aș pune totuși accent pe lipsa de educație, încă de 

la vârstă fragedă. România a cunoscut generațiile mai vechi 

care au cunoscut lipsuri de diverse feluri, apoi au venit 

generațiile care au considerat încă din adolescență, că a pleca 

afară din țară le permite cel puțin un trai mai decent - s-au dus 

acolo și-au luat o mașină (că asta era dorința lor cea mare), 

apoi au venit în țară și și-au cumpărat un telefon de ultimă 

generație ca să arate celorlalți ce pot ei; aceasta a fost 

mentalitatea la modă și încă mai persistă. În afară de aceștia, 

avem și tinerii care vor să urmeze cursurile unei universități, 

fie că vorbim de locurile la stat sau cele cu taxă; am putea 

spune că în prezent învățământul este accesibil din acest punct 

de vedere (asta nu înseamnă că toți cei care intră, ajung să și 

termine). Eu vă întreb, mai este el un învățământ de calitate? 

Pentru că iată, în cercetare nu se mai investește – iar 
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cercetarea o faci cu elite, cu olimpici, cu studenți de top, cu 

tineri care au rezultate excepționale. Care este radiografia 

actuală a învățământului? Vă întreb pentru că dumneavoastră 

sunteți implicat activ în educație, în calitate de cadru didactic 

universitar și nu numai. 

GD: În ultimele săptămâni, împreună cu foarte mulți 

parteneri ai fundației pe care o coordonez – respectiv Consiliul 

Europei, UNICEF, Comisia Europeană, Universitatea din 

București, Administrația Prezidențială etc și sprijiniți de 

partenerul media Digi 24 – noi am organizat o serie mare de 

dezbateri pe teme de educație, trecând în revistă toate zonele 

acestuia, de la învățământ primar până la terțiar, deopotrivă 

general, vocațional și tehnic. Concluzia, cam așa, pe scurt este 

că România are în momentul acesta cam cel mai slab sistem 

educațional din UE – nu o spun eu, ci măsurătorile și cifrele 

europene, la testările PISA stăm cel mai prost, iar la nivel 

universitar mai avem doar vreo două instituții în primele 1000 

din lume; avem 43% analfabetism funcțional, avem vreo 

170.000 de analfabeţi, 23% dintre tinerii între 16 și 24 de ani 

care nu mai sunt nici în școală nici pe piața muncii (cel mai 

mare procent din Europa) etc.  

Deci sistemul educațional e în prăpastie; și e acolo de mulți 

ani, nu doar acum în perioada pandemiei. Educația a fost mai 

degrabă un teren de joc politic, unde toată lumea a încercat să 

se bată pentru a susține, într-un fel sau altul, mașina de vot 

generată de cei vreo 220.000 de oameni care lucrează în 

sistemul educațional. Cu alte cuvinte, sistemul educațional nu 

a fost niciodată centrat pe copil și pe calitate, ci uneori pe 

profesor și de fiecare dată pe sistem, adică pentru binele 
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sistemului. Etalon (cu ghilimele) la acest capitol rămâne o 

cerere făcută de către un sindicat al profesorilor printr-o 

scrisoare către Prim-Ministru (făcută publică) prin care cereau 

laptopuri pentru profesori și sporuri salariale de lucru la 

calculator; deci iată ce au considerat ei că este important 

pentru ca educația să meargă bine. Din păcate sistemul 

educațional românesc este unul învechit, care nu mai 

corespunde sub nici o formă criteriilor moderne, lucru care ni 

se spune de ani de zile de către aproape toate rapoartele 

internaționale: OECD, UNICEF, Comisia Europeană etc. Dar 

în ciuda tuturor analizelor și recomandărilor specialiștilor 

internaționali, ai noștri, la nivel național, nu au schimbat nimic 

(sau nu în bine). Pentru că a fost de fiecare dată mai important 

sistemul de vot decât viitorul copiilor. Un sistem educațional 

normal niciodată nu lucrează pentru prezent; rezultatele lui nu 

pot fi văzute a doua zi, ci peste 14-16 ani (atât stă un copil în 

școală și de abia la finalul acestei perioade poți vedea 

rezultatele). Politicienii români gândesc de azi pe mâine, dacă 

nu le-a ieșit ceva rapid din asta – voturi, combinații, interese 

personale sau de grup – atunci nu i-a interesat altceva pe 

termen lung.  

Eu despre sistemul educațional am scris și cărți, deci nu vă 

pot spune în 5 minute ceea ce am detaliat în sute de pagini. Însă 

vă pot spune atât: toată lumea se uită cu precădere la 

învățământul terțiar, la universități, ceea ce e o foarte mare 

greșeală; fiindcă, pentru a avea un sistem terțiar bun, sănătos, 

trebuie să pornești de jos, de la educație timpurie, de la acea 

vârstă de 0-3 ani, unde România este printre puținele țări ale 

UE care nu are nici o formă de educație; apoi, grădinița la noi 

este facultativă – ca să nu mai vorbim despre creșe: avem vreo 
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200 în toată țara, dintre care doar două în mediul rural; plus că 

și acolo unde există, creșa e percepută mai mult ca o formă de 

securitate, nu de educație – ducem copilul să-l depozităm acolo, 

ca să avem noi adulții timp să mergem la muncă. Sunt enorm 

de multe lucruri pe care ar trebui să le schimbăm în sistemul 

educațional. Și aș mai adăuga și un altul (dacă tot sunt de etnie 

romă și lucrez pe zona aceasta): 1 din 4 copiii romi este segregat 

(spune OECD) – cea mai mare formă de segregare, care, iată, 

încă există la noi. Apoi altă segregare, cea dintre clase pe criterii 

de performanțe: clasa aceea cu medii peste 8 și restul claselor 

cu medii sub 8. Avem încă mentalitatea aceasta retrogradă de 

examen după clasa a 8-a, în condițiile în care învățământul 

obligatoriu în România este de 10 clase; când termini 

învățământul obligatoriu nu dai nici un examen și atunci ce 

logică are examenul la final de clasa a 8-a? În loc să dăm 

examenul la finalul celor 10 sau 12 clase, pentru a-i elibera 

copilului un certificat cu niște competențe. Și asta nu o spun 

doar eu, ci organizațiile mondiale în domeniu.  

În România am rămas pe sistemul lui Spiru Haret, care a 

fost un sistem performant, dar era la începutul secolului XX; 

acele măsuri și acel sistem nu mai funcționează acum în 

mileniul 3. Noi vrem să facem performanță în secolul XXI cu 

instrumentele de pe vremea lui Haret. Cercetarea are alocat 

0,13 % din PIB – adică nimic din nimic; ce cercetare să facem 

în condițiile astea? Ai noștri pleacă în străinătate nu pentru că 

asta își doresc, ci pentru simplul motiv că în țară nu au ocazia 

și nici cu ce să lucreze. În plus, și acei bani puțini din cercetare 

alocați de guvern, se duc pe tot felul de sinecuri și diverse alte 

mizerii. Din păcate cercetare autentică în România se mai face 

într-un loc sau două (de exemplu laserul de la Măgurele) și 
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acolo nu se face cu bani românești. Deci în concluzie: România 

își bate joc de viitorul ei, prin modul în care gândim și finanțăm 

sistemul educațional și sistemul de cercetare. 

AD: Aș sublinia aici că finanțarea în cercetare și educație 

ar trebui să fie pe primul loc. 

GD: Avem de mulți ani o lege care spune că finanțarea trebuie 

să fie 6% din PIB, dar cine respectă legile în România? Pe de altă 

parte, să ne gândim că legea educației din 2011 a fost schimbată 

în mai puțin de 10 ani în peste 300 de locuri; nu mai are nici o 

legătură cu ceea ce a fost gândit la început. De exemplu, ca să 

înțelegem despre ce vorbim. Legea educației din 2011 a introdus 

un examen de bacalaureat real, care ne-a arătat cam pe unde 

suntem, adică ce prost stăm la capitolul pregătire a elevilor după 

12 ani de școală. În momentul acela, mai multe fabrici de 

diplome, adică universitățile private, au rămas fără studenți. 

Acele universități erau înființate sub formă juridică de asociații 

și fundații; în conformitate cu legea, dacă o astfel de entitate se 

desființează, dacă nu e prevăzut altfel în statutul lor, atunci tot 

patrimoniul acelei entităţi se împarte către alte asociații sau 

fundații cu obiect de activitate similar. Deci dacă o universitate 

se desființa, atunci tot patrimoniul lor – spații, tehnologii, mașini 

etc. – trebuia dat la altă universitate. Prima mare schimbare 

(imediat ce a apărut noua lege a învățământului – nu are rost să 

spun ce partid a făcut modificarea asta) a fost ca să se modifice 

legea și prin excepție de la legea aceea a ONG-urilor (asociațiilor 

și fundațiilor) dacă se desființează universitățile, atunci tot 

patrimoniul să rămână membrilor fondatori.  

Înțelegeți ce a fost educația? Ea nu a fost niciodată pentru 

viitor, ci pentru combinații și pentru buzunare pline și pentru 
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şmecheri. (Acest lucru s-a regăsit ulterior și în mediul 

universităților statului, teme care au făcut obiectul unor mari 

scandaluri și audituri – de formă sau de fond – ale diverșilor 

miniștri – de la aspecte privind transformarea lor în fabrici de 

diplome – de exemplu primeau absolvenți de liceu fără bac luat 

– până la toate nepotismele din sistem, la ținerea blocată a 

posturilor pentru rude, sau ca să își împartă între ei orele și 

banii, deși forurile internaționale mereu sancționau faptul că în 

România nu există suficienți profesori pe cap de student; și 

numărul exemplelor poate continua, toate acestea fiind 

informații făcute publice, dar fără să primească vreodată soluții 

de la sistem, sau fără să fie sancționate de societatea civilă în 

vreun fel, pentru că până la urmă, românii își doresc nu doar 

mașini și telefoane mobile – ca să mergem în continuarea 

exemplului dat de invitat – ci și diplome, cu care să se laude în 

lume că sunt oameni cu școală; n.r.). Au desființat învățământul 

profesional pentru ca toți tinerii să facă universități; așa au 

terminat pe bandă rulantă absolvenți analfabeți cu diplomă 

universitară, dintre care unii au ajuns să și conducă țara. 

AD: Așa este din păcate. Dar dacă tot vorbim despre 

sistem și despre vânzarea de diplome, ar trebui să abordăm 

puțin și profesorii. Profesorii care au fost ținta unor atacuri 

repetate și dinspre mass-media, dar și din partea elevilor. 

Elevii au ajuns să nu mai aibă nici un respect față de profesori 

nici la ore nici în societate. 

GD: E adevărat, dar pe de altă parte elevii ca să poată oferi 

respect trebuie educație prin a și primi respect. Nu iau 

apărarea elevului, ci spun că respectul trebuie să fie din 

ambele părți. Ceea ce trebuie să înțelegem este că profesorul 
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actual nu mai este ceea ce era profesorul pe vremea când eram 

noi copii. Acum informația este la un click distanță, iar 

profesorul trebuie să fie un facilitator de informație. De aceea 

sfântul Google, ne oferă de foarte multe ori informații mult 

mai rapide și mult mai pe înțelesul elevului decât o pot face 

mulți dintre profesori. De exemplu, pentru o anumită lecție de 

fizică poți găsi pe Google 70 de tutoriale, explicate într-o 

varietate mare de forme – cu desene, cu muzică etc etc.  

Profesorul deci trebuie să devină un facilitator nu o sursă 

de informare; rolul de bază al profesorului modern este să te 

învețe cum să înveți, să te învețe cum să îți pui întrebări corect 

și să cercetezi, să te învețe cum să devii ceea ce poți tu să devii, 

cum să ajungi să îți actualizezi maximul de potențial. 

Profesorul acela de pe vremuri care oferea doar informație (îți 

aduci aminte cum intra în clasă și zicea „scrieți!”, iar noi 

scriam pe rupte o oră întreagă după dictare) e depășit de 

istorie. Eu am văzut lecții online în care profesorul dicta; păi 

e logic să fie luat la mișto în momentul în care, în mileniul 

trei, în mediul online, el se apucă și dictează – păi despre ce 

vorbim?! Imaginați-vă ce făcea omul acela la orele din clasă, 

dacă acum online, dictează? Deci nu mai putem merge așa; 

lucrurile trebuie să se schimbe fundamental. Desigur, există și 

profesori extraordinari, care șlefuiesc nestematul pe care 

fiecare copil îl reprezintă. Însă sunt și profesori care nu au ce 

căuta la catedră, profesori care distrug suflete de copii. 

Sistemul educaţional românesc, din păcate, este unul foarte 

neatractiv, mai ales în zona preuniversitară, pentru profesori. 

Chiar dacă în ultimul timp s-au mai mărit salariile, totuși nu 

reușește să atragă cei mai buni absolvenți dintr-o generație, 
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pentru că ei se duc în altă parte. Și aici intrăm într-un cerc 

vicios: în momentul în care tu ai un sistem de educație slab 

calitativ, e logic faptul că și profesorii pe care îi formezi sunt 

la fel, slabi calitativ; acești profesori la rândul lor vor forma 

elevi slabi și tot așa; deci e o spirală descendentă, prin care cu 

fiecare ciclu cădem tot mai jos. Așa am ajuns pe ultimul loc 

în Europa. Dar lucrurile nu mai pot funcționa așa. Mă uit pe 

planul de reziliență lansat de guvernul Orban și văd că 

principalul program educațional sunt școlile centenare. Ceea 

ce e absurd, pentru că școlile centenare sunt colegiile 

naționale care în marea lor majoritate stau cel mai bine din tot 

sistemul; deci tot lor vrea să le mai dea sprijin. Absurd; și 

logic, o să se mărească prăpastia în educație.  

În această pandemie un milion de copii nu au acces la 

educație fiindcă nu au terminale (tehnologie de tipul laptop 

sau tabletă; n.r.) – a zis-o ministrul educației, nu e de la mine 

estimare. În plus, avem zeci de mii de cadre didactice care nu 

știu să folosească un calculator, deși, oficial, ele au fost 

formate în aceste sens de către minister. Asta înseamnă că 

formarea aceea a fost de mântuială, că cineva a şifonat banii, 

că formatorii doar și-au bătut joc, că profesorii de fapt s-au 

dus acolo doar pentru o diplomă cu care să fenteze sistemul. 

În concluzie, noi trebuie să regândim din temelii sistemul, să 

îl facem așezat, cu viziune, cu cap și coadă, cu un fundament 

și pe termen lung, cu voință politică, astfel încât orice partid 

care vine la guvernare ulterior să nu-l mai schimbe imediat în 

mandatul lui. 

AD: Google într-adevăr știe foarte multe, azi aproape 

oricine poate să afle aproape orice despre ce-l interesează; și 
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cu toate astea asistăm la o bătălie pe diplome, în contextul în 

care foarte mulți dintre absolvenți se angajează în locuri și 

condiții care nu au nici o legătură cu studiile făcute. De ce 

această frenezie după diplome? 

GD: Sunt foarte multe cauze, ne-ar trebui ore întregi ca să 

le abordăm. Dar foarte pe scurt, problema e că încă de la 

început elevul nu este ghidat înspre ce poate să facă și ce este 

cel mai bine pentru el să aleagă. Dacă ne uităm la sistemele 

vestice, vedem că acolo copilul are parte de consiliere 

profesională, academică și de carieră, de foarte mic. La noi nu. 

La noi criteriile sunt ce vrea mama, ce vrea tata, sau ce vrei tu 

însuți – nu contează dacă ai competențe, dacă poți, dacă îți 

place sau dacă ți se potrivește. Mai rău e că mulți se orientează 

după ce e la modă atunci. Am avut moda cu economiștii, cu 

juriștii, cu jurnaliștii etc. – avem tone de absolvenți cu 

diplome din aceste domenii care nu practică. La nivel de liceu 

la fel: toată lumea încearcă să ia bac-ul. Ceea ce e fals; nu toată 

lumea trebuie să ia bacul, unii poate trebuie să învețe o 

meserie foarte bine și din aceea să trăiască apoi. România prin 

2007-2008 a desființat învățământul profesional și tehnic; 

după care le-a reînființat în 2014. Deci noi am avut o perioadă 

în care nu îi dădeam nici o altă variantă copilului decât să se 

ducă să facă liceul. Adică el cu nota 2 se ducea și făcea liceu. 

Pe urmă lua bac-ul cu 6 și cu 6 intra la facultate. La facultate 

îl târa sistemul în continuare până la ieșire și îi dădea diploma. 

Iar unii au ajuns astfel și miniștri, primari, funcționari publici 

etc. până la urmă. Din păcate e o problemă a întregului 

mecanism. Diplomele, la noi, au fost, de foarte multe ori, 

sinecuri. Au fost mulți miniștri, funcționari de stat sau din alte 

sfere private, care în ultimii ani au recunoscut că au primit 
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diplome prin poștă fără să fie niciodată la cursuri acolo. Deci 

iată adevărata față a sistemului. Ce să mai vorbim despre 

doctorate și diplomele eliberate de acolo, despre cum s-au dat 

doctoratele mai ales oamenilor politici sau oamenilor „cu dare 

de mână” în acele momente.  

Revenind la sensul întrebării: la noi există această aviditate 

după diplome pentru că, spre deosebire de alte țări, aici 

contează mult mai mult capitalul acesta simbolic. În plus, 

acest lucru e însoțit de afinitatea pentru şmecherie, doar că e 

la alt nivel și cu altă fațetă decât în copilărie. Când eram noi 

copii, conta să ai blugi, să ai gumă de mestecat din occident și 

să ai țigări scumpe. Azi acestea le are toată lumea, de aceea 

trebuie să ieși în evidență cu altceva: să ai studii universitare 

(oriunde, dar dacă se poate la stat ești și mai tare), să ai bani, 

să ai mașină, să ai gagică mișto de la televizor și așa mai 

departe. Și toate lucrurile acestea, din păcate, au pervertit tot 

sistemul. De aceea am ajuns aici ca societate, pentru că 

suntem fix unde merităm să fim; nu poți să semeni neghină și 

să culegi grâu. Dacă noi ca societate ne-am bătut joc de noi 

înșine – pe toate planurile, nu doar în educație – din anii ’90 

încoace, iată acestea sunt rezultatele. 

AD: Acum e la modă fenomenul fake-news. Și aici am 

putea vorbi despre lipsa de educație; sau despre fake-news-

uri care pot să incite la violență, sau la tot felul de gânduri, 

la depresie și alte probleme ce se întâlnesc în aceste vremuri 

în care restricțiile sunt de mai multe feluri. Cum vedeți aceste 

fake-news-uri, de unde sunt ele izvorâte și care ar fi explicația 

pentru o asemenea sete de a le citi de către populație? 
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GD: În primul rând trebuie să clarificăm un lucru: fake-

news-ul a existat dintotdeauna. În celebrul mit al peșterii, 

Platon numea acest fenomen „umbre” – știți, acele umbre pe 

pereți arătate de unii, dar care în fapt erau doar imagini false 

ale realității. De aceea încă din vechime oamenii se întrebau 

despre ce e adevărul. Platon distingea între adevărul absolut, 

adevărul utilitar etc. Ei bine, adevărul utilitar de foarte multe 

ori este fake-news-ul. Deci nu e ceva de ultimă oră. În 

perioada comunistă deschideam televizorul și vedeam fake-

news de fiecare dată. Diferența astăzi e că din cauza 

multitudinii de canale de informații la care avem acces, acum 

suntem bombardați din toate părțile cu fake-news: Facebook, 

radio, televizor, Instagram, Twitter etc. Având acces astfel la 

mai multe canale de informare, evident că avem senzația că 

fake-news ar fi mai abitir decât în alte epoci, dar el de fapt e 

același, doar că diseminat acum pe mai multe căi care vin spre 

același om la un moment dat.  

Manipularea – ca să îi spunem așa, pentru că e fix același 

lucru – există de când lumea. Ce putem face în acest sens, în 

primul rând ceea ce spunea Descartes: „dubito ergo cogito” 

(mă îndoiesc, deci gândesc) – deci asta să facem: să ne îndoim 

de orice și să continuăm a căuta adevărul din multiple surse. 

Și Platon în mitul peșterii asta ne transmitea: ca să găsim 

adevărul trebuie să ne depărtăm de umbre, de sursele și 

imaginile manipulării, să ieșim din peșteră (din sistemul care 

manipulează) și să căutăm lumina soarelui, sursa reală a 

cunoașterii. Dar noi, oamenii, nu facem asta; noi rămânem în 

continuare în peștera lui Platon, sperând ca adevărul să 

pogoare asupra noastră mai ceva ca Sfântul Duh. Dar acest 

lucru nu se poate, pentru că însuși Dumnezeu vine și ne spune 
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că avem liberul arbitru, adică ni se oferă alternative pe care le 

putem face, dar trebuie să alegem prin noi înșine; iar pentru 

asta, trebuie să ne interogăm, să ne punem întrebări asupra 

deciziilor proprii. În momentul în care noi avem certitudini, 

evident că suntem și victimele cele mai ușoare ale 

manipulărilor de orice fel. Dar omul care are îndoieli și care 

știe că nu știe, dar caută adevărul și care are empatie și respect 

și așa mai departe, are mai mici șanse să fie atât de vulnerabil 

în fața fake-news.  

Deci nu e o noutate fake-news, dar din păcate societatea 

actuală e mai plină de certitudini decât erau societățile umane 

în alte vremuri, inclusiv decât era societatea de acum 30 de 

ani. Fake-news există de când omul, pentru că mereu și 

întotdeauna unii oameni au încercat să folosească informația 

pentru a-i stăpânii pe alții. Și mă gândesc așa, începând de la 

omul de Neanderthal, când unul se duce la celălalt și îi spune 

că a văzut turma de bizoni pe pășunea muntelui, ca să îl 

determine să plece la vânătoare, doar ca celălalt să se culce cu 

nevastă-sa. Deci sunt lucruri din firea omului, de când lumea 

și pământul. Nu trebuie să considerăm specific timpurilor 

noastre ceea ce nu este specific.  

AD: În această perioadă de grea încercare prin care 

trecem, pare că tot mai multă lume se îndreaptă spre credință, 

spre religie. Este ceva real, sau doar o aparență sau căutare, 

o aplecare în aceste vremuri tulburi, urmând ca după ce se 

liniștesc lucrurile oamenii să se întoarcă la starea dinainte? 

GD: Statistica din păcate nu ne confirmă această situație, 

că oamenii s-ar îndrepta mai mult spre religie, pentru că din 

păcate Biserica nu mai are aceeași încredere pe care o avea în 
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rândul populației în anii ’90; ea e în scădere continuă, ceea ce 

e normal într-un stat laic; eu nu o văd ca pe un lucru neapărat 

rău, pentru că în mod normal ar trebui să avem încredere în 

cei care ne pot schimba viața și din domeniul laic și din cel 

religios. Adică și în primar sau deputat sau specialistul dintr-

un domeniu, dar și în Divinitate și în viața de apoi. Să-i dăm 

Cezarului ce-i al Cezarului, cum spune Biblia, adică să-i dăm 

omului care conduce pe pământ ceea ce e al lui, cât suntem pe 

pământ. Asta pe de o parte.  

Pe de alta însă, în această perioadă am asistat la o atomizare 

mai evidentă a laicului și religiosului, din mai multe motive și 

aș aminti doar câte un argument pentru fiecare. Laicul vine și 

spune că religiosul nu prea ține cont de ceea ce se petrece în 

societate și acţiunile lui în fapt, ne vizează pe toți (situația de 

fapt care a și generat marele scandal în epocă, a fost aceea că 

Biserica sau reprezentanți ai ei nu au dorit să respecte măsurile 

impuse de autorități pentru a limita riscurile de răspândire a 

virusului în rândul populației; n.r.), de exemplu realizarea 

unui pelerinaj la Iași la moaștele Sfintei Parascheva, pot crea 

un focar de infecție; ceea ce este perfect corect și adevărat. 

Dar religiosul vine și spune că tu ca stat laic nu poți să 

folosești un dublu standard, adică să închizi acum bisericile, 

dar litoralul a fost deschis toată vara, iar Valea Prahovei 

(stațiunile de acolo; n.r.) o ții deschisă toată iarna. Și atunci 

cum poate fi această discrepanță, dacă omul caută hrană 

sufletească în biserică să nu poată veni pentru că e închisă, dar 

dacă el caută hrană pentru stomac în restaurante și hoteluri, să 

poată face asta?  
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Antagonizarea aceasta dintre cei doi mari actori – actorii 

civici și cei religioși – care s-a petrecut în această perioadă se 

datorează lipsei de comunicare reală dintre ei, faptului că nu 

s-au așezat serios să discute la aceeași masă și că nu au pornit 

de la principiul de a se respecta unul pe altul. Eu de exemplu 

pot să înțeleg că pentru unii oameni, faptul de a se duce la 

biserică e mai important decât orice pe lumea asta; și pot 

înțelege că omul acela consideră fundamental pentru existența 

lui dreptul de practică religioasă. Dar pot să înțeleg și faptul 

că un alt om ateu, se simte pus în pericol dacă religiosul face 

acest lucru în condiții la întâmplare fără măsuri de siguranță 

publică. Ei bine, dar tocmai de aceea ar trebui să stea de vorbă 

cei doi, pentru că libertatea și drepturile fiecăruia și nevoile 

lor să fie respectate. Este un principiu fundamental al unei 

societăți sustenabile, mai ales al unei societăți moderne.  

Deci lucrurile acestea trebuie să le înțeleagă cei care 

guvernează, că nu poți să umbli cu duble standarde și să încalci 

drepturile și libertățile unora, dar să le permiți exercitarea lor 

altora. Și că nu poți să ceri respect, până nu oferi respect. Dacă 

societatea laică nu oferă respect religioșilor, atunci nici ei nu o 

să ne dea nouă respect. Cum să îi ceri unui om religios (care în 

Postul Crăciunului se pregătește să se ducă la biserică să se 

închine), să rămână acasă, când noi restul, ne ducem la Sinaia 

să ne dăm pe pârtie și să mâncăm la restaurant alături de sute 

de alți oameni? Societatea are nevoie de dialog, în mod real; 

trebuie să pornim de la gândul că România este țara tuturor, nu 

numai a unora; și a religioșilor și a nereligioșilor; și a celor 

educați și a celor mai puțin educați; și a bănățenilor și a 

moldovenilor și a romilor și a maghiarilor și a turcilor (etc) care 

trăiesc aici. Sper de aceea ca perioada aceasta de pandemie să 
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ne facă să înțelegem că vom reuși doar împreună, că altfel nu 

există altă șansă decât de a eșua ca țară. 

AD: Doamne-ajută să ajungem să ne înțelegem unii cu alții 

și religioși și nereligioși, din orice parte a țării am fi, pentru 

că momentan lucrurile nu stau foarte bine la capitolul 

„împreună”. Chiar aici în Banat încă avem probleme când se 

amintește de olteni sau de moldoveni; nu ați vrea să știți ce a 

pățit un om care circulă prin Timișoara cu numere de Gorj – 

subsemnatul; și știrea a fost preluată de toți colegii din presă; 

dar asta e lumea în care trăim încă, de aceea spun, avem mare 

nevoie de o schimbare de mentalitate, ca să putem ajunge la 

unitate. 

*** 

AD: În cele ce urmează, vom continua dialogul nostru cu 

cea de-a doua invitată a mea – doamna Simona Voicescu – 

director executiv al Asociației „Necuvinte”. Bun venit în 

cadrul emisiunii noastre. 

SV: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. 

AD: V-am invitat pentru că pe de o parte aveți atât de multe 

lucruri de spus, iar pe de alta pentru că tocmai am sărbătorit 

de curând Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței 

asupra Femeilor. Acesta este un subiect fierbinte, nu doar 

acum în vremuri de pandemie; de aceea vă propun să 

abordăm și noi subiectul violenței și abuzurilor, deopotrivă 

prin prisma pandemiei, dar și al educației în general. 

SV: Anul acesta pe noi pe români pandemia ne-a lovit în 

câteva puncte foarte sensibile. În primul rând în sistemul 

medical – care era departe de a fi pus la punct; și apoi în 
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situația victimelor violenței în familie, pentru care s-au făcut 

unele lucruri în ultimii ani, dar nu suficiente. În toată această 

perioadă de situație de urgență, nu s-a luat nici măcar o măsură 

pentru victimele violenței în familie. Comparabil cu aceeași 

perioadă a anului trecut, numărul de cazuri de violență 

domestică oficial raportate de către poliție a crescut cu 

aproximativ 10%, cu 25% a crescut numărul de ordine de 

protecție emise de către instanțele de judecată și cu 10% 

numărul ordinelor de protecție emise de către polițiști. Și mai 

îngrijorător este că au crescut faptele realizate cu violență (tot 

din rapoartele poliției știm) – agresiunile fizice, tentativele de 

omor etc. Obligația de a sta izolați din motive de pandemie, 

practic a pus victimele să rămână blocate alături de agresor.  

Acesta este un subiect pe care autoritățile locale și centrale 

îl evită, se tot învârt în jurul lui; de obicei vorbim despre el de 

1 martie, de 8 martie și de 25 noiembrie când este ziua 

internațională împotriva violenței domestice, dar în rest nu 

prea mai interesează pe nimeni. Declarăm public faptul că 

avem toleranță zero față de violența împotriva femeilor, dar în 

mod real și practic, nu luăm nici o măsură concretă prin care 

să le protejăm cu adevărat. Pe lângă problema cu adăposturile, 

cu lipsa lor la nivel național, mai există și acea la fel de gravă 

cu monitorizarea ordinelor de protecție. E foarte bine că există, 

că se emit, iar numărul mare a acestora arată că deopotrivă 

poliția își face treaba, dar și că a crescut nivelul de 

conștientizare a populației cu privire la faptul că avem drepturi 

și că astfel putem să ni le protejăm. Dar pe de altă parte 

numărul încălcării ordinelor de protecție de către agresori este 

și el în creștere an de an din cauza lipsei sistemului de 

monitorizare și protecție.  
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AD: Chiar cu invitatul anterior discutam despre lipsa 

adăposturilor și mai ales a celor din partea autorităților. 

Înțeleg că acum se poate vorbi doar de adăposturi ale ONG-

urilor, nu? 

SV: Nu numai; există și Direcțiile de Dezvoltare Socială și 

Protecție a Copilului care au la nivelul fiecărui județ (sau ar 

trebui să aibă) câte un adăpost de tipul „mamă și copil” și un 

adăpost pentru primire în regim de urgență. Realitatea din 

păcate nu este așa, pentru că sunt județe care nu au ambele 

adăposturi (au doar unul dintre acestea) sau nu au chiar 

niciunul funcțional. Și mai grav decât atât, este că în perioada 

aceasta de pandemie ne-am confruntat cu niște situații absurde 

în care aceste adăposturi au fost ținute închise, de teama 

contaminării cu coronavirus. Aceasta arată în plus că în acel 

plan de urgență și de măsuri, nu s-a luat în considerare deloc 

situația acestei categorii de persoane – și aici e important să 

nu se înțeleagă că vorbim despre foarte puțini oameni; 

fenomenul violenței în familie este extraordinar de răspândit 

(din nefericire) atât în mediul urban cât și rural și la toate 

nivelurile de educație sau de situație socio-economică.  

Desigur, există și adăposturi care funcționează și își 

îndeplinesc misiunea; societatea civilă face eforturi supralumești 

pentru a putea să ajungă cu ajutorul la cât mai multe victime. 

De curând Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între 

Femei și Bărbați au dat drumul unui program de locuințe 

protejate în 8 județe, care, din fericire, din feedback-ul pe care 

îl primim noi, știm că sunt funcționale și pot fi utilizate. 

Sperăm ca acele 8 județe să devină un model de bună practică 

pentru restul.  
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AD: Spuneți-ne, vă rog, acum câteva cuvinte despre 

asociația pe care o conduceți, Asociația „Necuvinte” pentru 

că este important să se știe ce faceți, mai ales că realizați 

lucrurile cu tot sufletul, eu vă știu de mulți ani și am văzut ce 

rezultate minunate ați reușit.  

SV: Mulțumim pentru aprecieri. Tot ce facem, facem din 

tot sufletul, într-adevăr. Asociația a început în 2013, iar de 

atunci am crescut și ne-am diversificat activitatea, astfel încât 

azi acționăm pe trei axe principale: oferim servicii, intervenție 

și suport pentru persoanele victime ale violenței în familie; 

avem campanii de sensibilizare și informare la nivel național 

(principalul nostru partener fiind de la bun început Poliția 

Română, acționăm împreună și ne susținem reciproc, ceea ce 

este foarte bine).  

AD: Acțiunea lor împreună cu dumneavoastră cred că este 

un lucru vital. 

SV: Da, chiar nu se poate fără ei. Iar în al treilea rând – și 

aceasta este o componentă la care eu personal țin foarte mult 

– ne ocupăm de partea de advocacy și de modificare 

legislativă. Aici noi am modificat legea introducând emiterea 

ordinului de protecție în regim de urgență la nivelul instanțelor 

de judecată în maxim 72 de ore. Am încercat să modificăm 

codul penal – nu ne-a ieșit, dar continuăm să încercăm. 

Această componentă de modificare legislativă este una foarte 

importantă pentru noi, fiindcă în calitate de organizație poți 

ajuta câteva zeci sau sute de persoane să spunem, dar dacă 

modifici cadrul legislativ, practic poți ajuta pe toată lumea 

care se regăsește în acele situații, nu doar azi, ci oricând în 

viitor. De aceea luptăm atât de mult și ne străduim să 
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îmbunătățim cadrul legislativ, în special cel adresat victimelor 

violenței în familie și victimelor violenței de gen. Violența are 

foarte multe forme, cu mult mai multe decât sunt cele 

cunoscute așa la nivel popular. Majoritatea oamenilor când 

aud acest cuvânt se gândesc la bătaie, la violența fizică, dar de 

fapt avem multe alte forme: violența emoţională, sexuală, 

economică, religioasă, violența financiară (care este o formă 

de sclavie modernă, practic), violență cibernetică – tot ceea ce 

se petrece în mediul online care deși ne oferă o mare libertate 

de expresie, vine la pachet cu foarte multe forme de violență. 

Dacă vă uitați doar la comentariile unei postări, aproape la 

orice postare, veți constata că acolo este foarte multă răutate, 

agresivitate, violență. Asta ne arată furia poporului român, 

nivelul de frustrare al oamenilor. 

AD: S-au făcut statistici pe categorii de vârste? Unde este 

violența mai persistentă, în cazurile cuplurilor de tineri 

căsătoriți sau în cazul celor mai în vârstă? La ce categorii 

sociale și de vârstă se regăsesc mai pregnant aceste abuzuri 

și violențe? 

SV: Din nefericire violența nu se adresează unei categorii 

anume de persoane. Ea începe de la minori, apoi observăm o 

creștere în rândul copiilor (atât în postură de agresori cât și de 

victime) ceea ce este extrem de îngrijorător, mai ales că ea se 

petrece și în școli și acasă, aproape pretutindeni; avem și 

situațiile îngrozitoare de trafic de persoane. Deci de la copii 

până la bătrâni, peste tot vedem violență; bătrâni care se află 

în grija unor cadre medicale plătite sau altor persoane angajate 

să aibă grijă de ei și care îi supun abuzurilor – unele absolut de 

neimaginat. Violența așadar, din nefericire, este pretutindeni și 
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ne afectează pe absolut toți, indiferent de vârstă, de mediul 

urban sau rural, de grad de educație etc.  

Nu se pot măsura astfel, pentru că e atât de răspândită încât 

depășește orice fel de indicatori. Însă ceea ce putem măsura – 

și cred că în Anglia s-a publicat un articol pe tema aceasta – 

este că la nivel internațional, în anul acesta de pandemie, a 

crescut foarte mult rata divorțurilor. Pentru că din cauza 

capitalismului, consumerismului și acestui stil de viață pe care 

îl trăim, cuplurile nu mai petrec suficient timp împreună și 

ajung să trăiască alături, dar fără să interacționeze efectiv; ei 

își petrec viața mai mult la servici sau în exteriorul familiei. 

Iar acum pandemia practic ne-a obligat să stăm mult mai mult 

împreună, ceea ce nu e deloc un lucru ușor, fiindcă suntem 

obligați să conviețuim cu oameni pe care nici nu îi cunoaștem 

bine, fiindcă în tot acel timp petrecut ca și cuplu, dar distanțați 

fiecare ocupat cu treburile lui, am avut de fapt vieți paralele.  

Dacă stăm să calculăm, o mare parte a vieții noi o petrecem 

la muncă, alături de colegi și de alți oameni pe care îi avem 

acolo, deci se creează o viață paralelă la fiecare adult – ceea 

ce este normal până la un punct – dar contează apoi cât de mult 

comunică cei doi parteneri, cât de mult din restul timpului aleg 

să petreacă împreună și cât de mult doresc să își împărtășească 

experiențe, să se aducă unul pe celălalt în universul lui. 

Situația aceasta este și rezultatul lipsei unei școli de relații, 

ca să îi spun așa; noi românii nu știm cum să fim într-o relație; 

în toată istoria noastră am fost un popor de oameni hărțuiți, 

mereu într-o luptă de adaptare la tăvălugul schimbărilor care 

tot veneau și vin peste noi. În ultimele decenii am trecut (ca 

societate în general, inclusiv noi românii) prin schimbări 
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majore, de ritm, de tehnologie, de stiluri de viață, de conduită 

socială și economică, reguli etc – totul s-a schimbat. Iar în 

această luptă nu ne-am oprit să ne mai gândim și la noi, la cine 

suntem și ce ne dorim; ne-am gândit doar la supraviețuire și la 

adaptare la mediu, ca să facem față situațiilor cu care ne 

confruntăm. Doar că pandemia ne-a arătat mult mai repede 

sau mai clar decât am fi putut vedea în rest. Dacă ne uităm în 

statisticile instanțelor de judecată, anual sunt foarte multe 

divorțuri; sunt inclusiv căsătorii care se termină după 6-12 luni 

chiar. De aceea dacă vedem cupluri care au petrecut 10-15 ani 

sau 19 ani împreună, nu pot să spun despre ei decât că au avut 

noroc. În contextul social în care ne aflăm acum ca omenire, 

19 ani înseamnă că de fapt au împărtășit o poveste.  

AD: Dar în acest context social, putem să punem ca 

principală cauză neîncrederea? Neîncrederea în relații, 

neîncrederea în știri și informații (că tot discutăm în prima 

parte a emisiunii cu Gelu despre acest subiect), în oameni 

care vor să pară care mai de care că sunt grozavi. Sau 

neîncrederea raportat la faptul că, iată, fetele sunt înșelate 

prin diverse mecanisme și ajung în rețelele de trafic de 

persoane – băieți care aparent se îndrăgostesc de ele, le duc 

afară să le plimbe și acolo practic le predau la diverse rețele 

din acestea. 

SV: Da, ai punctat foarte bine. Plecăm de la neîncredere și 

de la lipsa unor surse credibile de informații. Pentru că avem 

atât de multă informație, dar prea puține metode de a o 

discerne. Pe de altă parte, să ne gândim că există persoane 

numite influenceri, care au poate peste 1 milion de urmăritori 
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pe rețelele sociale, dar dintre care mulți le urmăresc doar pentru 

aspectele lor fizice.  

AD: Iar pe de altă parte, unii dintre acești influenceri (nu 

toți, pentru că sunt și oameni cât se poate de în regulă) 

vorbesc despre lucruri la care nici ei nu au ajuns măcar, dar 

se poartă ca și cum ar fi experți în domeniu. Eu chiar cunosc 

două exemple de astfel de persoane care urmăreau să apară 

la diverse posturi de televiziune de unde să-și câștige 

credibilitatea pentru ca apoi să o transpună în mediul online. 

SV: Și mai există un aspect: noi trăim într-o societate 

extrem de sexualizată. Încă din școală multe tinere își încep 

viața sexuală precoce – iar faptul că suntem pe locul 1 în 

Europa la numărul de mame minore spune totul despre această 

situație dramatică. Această creștere a sexualității practic este 

peste tot, e un bombardament continuu asupra noastră – în 

reclame, în afișe, pe pereți, pe televizor, pe internet etc. Pentru 

că sexualitatea vinde bine – se spune în marketing. Dar nu e 

un lucru bun; societatea ar trebui să vină cu un contrabalans la 

libertinismul acesta susținut de vânzătorii de iluzii; ar trebui 

să vină cu educația.  

Noi nu educăm, ci doar sexualizăm totul, vindem totul, 

cosmetizăm totul. Un adult poate să realizeze singur diferența 

între ce este real și ce nu și să ia decizii conștiente și bune 

pentru el, echilibrate, sănătoase, morale. Dar de adolescenții 

care sunt expuși la atâta sexualitate și vulgaritate și violență 

nu se ocupă nimeni în societatea noastră. Noi ar trebui să 

facem educație sexuală reală, pentru ca tinerii să poată rezista 

acestei avalanșe venite dinspre vulgaritatea sexuală oferită de 

societate. Iar aici – eu nu vreau să se supere Gelu pe mine – 
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principalii doi oponenți au fost și sunt în continuare în ordinea 

aceasta: Biserica Ortodoxă Română și respectiv Ministerul 

Educației. 

AD: Revenind la fenomenul violenței din familie, știm cu 

toții că există, dar de ce nu se depun plângeri, sau dacă se 

depun multe sunt retrase apoi, cum se explică din punct de 

vedere al experienței tale aceste atitudini ale românilor? 

SV: Aproximativ 80% dintre cazurile de violență raportate 

către instituțiile statului, au loc acasă, acolo unde de fapt ar 

trebui să fie locul în care să ne simțim protejați. Între 15-20% 

dintre persoanele victime ale violenței domestice (bărbați sau 

femei, minori sau adulți) ajung doar cu adevărat să depună o 

plângere. Anual ajung la poliție 40-50.000 de plângeri, care 

reprezintă doar 15% din întreaga amploare a fenomenului – 

asta ca să vă faceți o idee despre cât de amplă e situația 

violenței în familie din România. Retragerea plângerilor este 

un lucru care se petrece și în alte țări. Este un complex întreg 

de motive pentru care se întâmplă acest lucru. În primul rând, 

noi, românii, nu mai avem încredere în instituțiile statului 

(asta dacă am avut vreodată cu adevărat); suntem convinși că 

nu vom fi luați în serios, că nu ni se vor respecta drepturile, că 

vom ajunge să fim buni de plată la final. 

AD: Și poate și din cauza rușinii, pentru că o dată ce se 

face publică o chestiune de genul acesta, lumea va râde sau îl 

va vorbi urât. 

SV: Da, ajungem și acolo. Deci pe primul loc avem 

neîncrederea în instituțiile statului. Apoi faptul că ne este 

rușine, pentru că trăim în continuare într-o societate tradiționalistă; 

cu toată deschiderea asta care a venit peste noi din Occident 
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am rămas totuși o societate tradiționalistă. Ne e rușine de ce 

vor spune rudele, prietenii, colegii de la servici, vecinii etc. 

dacă vor afla că eu sunt victima unor violențe în familie. În al 

treilea rând, o cauză majoră o constituie frica. Foarte multe 

persoane nu ajung la poliție din frică, pentru că faptele la care 

ele sunt victime, sunt atât de grave, încât le pun cu adevărat viața 

în pericol și din cauza amenințărilor agresorului, le e frică să 

apeleze la poliție pentru că știu că nu pot fi protejate de 

instituțiile statului. Iar pe locul patru ar mai fi și faptul că noi 

nu avem o rețea integrată de servicii.  

Pe de altă parte, mass-media prezintă aproape în exclusivitate 

lucrurile rele pentru că acestea aduc audiență; vedem femei 

omorâte, polițiști și procurori care nu își fac treaba, că nu sunt 

adăposturi și așa mai departe; iar o femeie care e victima 

violenței și află aceste lucruri își dă seama că ea nu are unde 

să se ducă și e obligată să rămână acolo în acel mediu al 

agresiunii. Există chiar o vorbă în popor pe care din păcate noi 

la asociație o auzim foarte des: „îmi voi duce crucea” – este 

cea mai sintetică expresie care descrie cel mai bine radiografia 

atitudinii poporului român. 

AD: Deci este o chestiune de mentalitate în principal și aici 

ar trebui schimbat ceva, pentru că trăim totuși în alte condiții 

decât pe vremuri. Din statisticile pe care ni le-ai oferit se pare 

totuși că există o schimbare în direcția bună, că există femei 

care deja vă solicită ajutorul și încearcă să se desprindă de 

această mentalitate. 

SV: Există din ce în ce mai multe cazuri care ne cer ajutorul 

– și nouă și altor organizații; precum și la direcțiile de asistență 

socială – ceea ce este extraordinar. De asemenea sunt tot mai 
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multe persoane care apelează la poliție, inclusiv pentru fapte 

care acum câțiva ani puteau să pară o glumă, cum ar fi 

hărțuirea stradală. Deci mentalitatea se schimbă, dacă e să 

luăm doar acest exemplu, când ne-am înființat în 2013 

inclusiv la nivel de poliție ni se spunea că aceasta nu este o 

problemă, am progresat mult astfel încât anul acesta (2020; 

n.r.) am ajuns la nivelul că de exemplu noi, asociația, am 

organizat deja 3 campanii naționale cu poliția română, s-au 

făcut nenumărate cursuri de instruire cu polițiștii, există aceste 

ordine de protecție provizorii care se emit de către ei, există o 

altă abordare. Sunt foarte mulți tineri veniți în sistem 

deopotrivă din școlile de agenți cât și din Academia de Poliție, 

cu o altă gândire și mentalitate decât cadrele mai vechi care 

au ieșit la pensie.  

Schimbări există, dar impactul media este foarte puternic; 

atunci când vedem în prime time, la un post de televiziune 

național faptul că un polițist (unul singur) nu și-a făcut treaba, 

prin natura noastră umană avem tendința să generalizăm și să 

credem că întreaga poliție nu este capabilă sau este coruptă. Și 

este foarte grav că se creează astfel de percepții de către mass-

media; noi asociația mereu am atras atenția asupra acestui lucru, 

pentru că și noi avem supărări în anumite momente pe poliția 

română și ne exprimăm punctual strict pe acele probleme, dar 

este foarte periculos să generalizezi în orice situație, cu atât mai 

mult în situații care țin de protejarea vieții cuiva. 

AD: Aici ar fi și cazurile de viol, care sunt și acelea foarte 

multe și majoritatea tinerelor nu vor să își facă publice acele 

traume, pentru că aici sunt traume foarte mari implicate. 
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SV: Traume foarte greu de depășit; față de agresiunile fizice, 

economice, emoționale, agresiunile sexuale au o caracteristică 

aparte constituind unul dintre riscurile cele mai ridicate de 

suicid – și aceasta e situația la nivel internațional, nu doar în 

România. Există studii care arată că rușinea, blamul este atât 

de puternic, încât victima nu apelează nici la instituțiile 

statului pentru a-și face dreptate și se consideră vinovată 

pentru că a fost victima unui viol, încât poate ajunge la suicid. 

Studiile de specialitate spun că în astfel de situații trebuie să 

existe o audiere și o intervenție specifică, pe caz. La noi în 

România de cazurile acestea se ocupă polițiștii de la investigații 

criminale, care au cea mai mare experiență și se pricep, din ce 

am văzut noi, pentru gestionarea unor astfel de cazuri; dar 

acest lucru se poate realiza doar dacă victima ajunge într-o 

secție de poliție. 

AD: Există și cazuri în care victima se duce la poliție inițial 

și apoi se împacă cu agresorul? 

SV: La viol eu sper din tot sufletul să nu fie. Dar pentru 

violențe în familie știu că sunt multe astfel de cazuri. Există o 

modificare legislativă a unei deputate (încă de acum 2 ani a 

încercat și anul acesta a ajuns în sfârșit în monitorul oficial) 

prin care împăcarea să nu mai înlăture răspunderea penală; 

încercarea deputatei a ieșit parțial, dar nu din vina ei, ci a 

Comisiei Juridice din Camera Deputaților; soluția la care s-a 

ajuns este aceea că dacă urmărirea penală se pune în mișcare 

din partea autorităților (deci dacă poliția se sesizează din 

oficiu, să spunem altfel) atunci împăcarea și retragerea plângerii 

nu mai înlătură răspunderea penală. Dar împăcare funcționează 

în continuare ca instrument legal pentru foarte multe victime 
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ale violenței în familie, din păcate. Pentru că în spatele cuvântului 

„împăcare” stau multe amenințări, multă vină, multă rușine, 

mult șantaj emoțional, multă presiune – de multe ori din 

nefericire – chiar din partea familiei. Deci împăcarea în cazul 

de față nu este ceva pozitiv, ceva bun, nu are conotația de zi 

cu zi, ci ea vine la pachet cu multă tristețe și multă amenințare. 

AD: Cuvântul împăcare nu este deloc potrivit în astfel de 

situații, chiar dacă formal se face, totuși situația  are în spate 

atât de multe traume care nu se șterg printr-un simplu act 

procedural și fără îndoială că lucrurile recidivează din acest 

punct de vedere. De aceea trebuie apelat la voi și la asociații 

asemănătoare, care să poată să le dea victimelor un sfat, o 

deschidere de perspectivă, curajul și puterea de a acționa 

corespunzător binelui lor. Iar pentru ceea ce faceți meritați 

toate aprecierile din partea noastră, a tuturor. Aș vrea să 

revenim puțin la educație, pentru că ea este de fapt 

fundamentul pentru tot ce am vorbit noi până acum. Există 

adulți care ajung la acte de violență și care nu au fost așa, 

dar au devenit pe fondul crizelor și stresului prin care trec în 

condițiile dure de supraviețuire în societate – pierderea 

locului de muncă, ratele la bănci, lipsa alimentelor sau a 

siguranței zilei de mâine etc. Dar ce se întâmplă cu copiii care 

au în familie un părinte violent (care nu a devenit astfel acum, 

în pandemie, ci așa a fost de mult timp) și care crescând 

copiază modelul părintelui? Ce facem cu acele cazuri? Pentru 

că din punctul meu de vedere aici ar trebui intervenit mai 

mult, aici educația ar trebui să aibă un rol chiar mai intens, 

să producă o schimbare de mentalitate reală la acel copil. 
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SV: Aici școlile ar trebui să ofere un suport mult mai mare și 

mai puternic. Educatorii buni, pedagogii reali pot să vadă în clasă 

la ei care dintre copii trec prin situații de violențe domestice, nu 

numai pe cei care sunt victime, ci și pe cei care copiază 

comportamentul violent al părintelui. Ar trebui să existe la 

modul real consilieri școlari, psihologi. Momentan ministerul are 

un consilier la 400 de copii – imaginați-vă acest lucru! Când va 

reuși acel consilier să vorbească cu toți acei copii? Deci e nevoie 

să se suplimenteze aceste posturi, pentru că din partea copiilor 

există deschidere, există nevoie de a vorbi; am văzut cazuri multe 

când ei se duc și le spun profesorilor aceste lucruri; uneori 

profesorii nu se amestecă, alteori contactează organizații 

neguvernamentale. Preferă să contacteze ONG-uri, pentru că 

dacă se duc pe calea procedurilor statale, dacă deci, contactează 

agențiile de protecție a copilului, se tem ca nu cumva în urma 

anchetei sociale să se determine că minorului nu îi este bine în 

familie și să se ajungă la dezbinarea familiei. Pe de o parte eu 

înțeleg de ce fac acest lucru; e bine și că apelează la noi. Dar la 

nivel național, la modul general, nu te poți baza pe intervenția a 

2-3 organizații. Trebuie să ai o abordare integrată, care nu se 

poate obține decât prin politici publice. Iar statul nu face acest 

lucru. 

AD: Cu atât mai mult ar trebui luate măsuri din partea 

statului cu cât pe zi ce trece asistăm la scene de violență prin 

școli, făcute de copii, de o violență ieșită din comun. Asta pe 

de o parte. Pe de alta tot la fel de grav este și faptul că ceilalți 

copii asistă și filmează cu telefonul ca și cum ar fi ceva 

normal, un spectacol demn de admirat și împărtășit cu alții; 

sau ca să strângă mii de like-uri pe rețelele de socializare, în 

loc să sară în ajutorul victimei și să dezamorseze situația. 
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SV: Aici revenim de unde am plecat mai devreme: și 

anume că ei sunt născuți într-o eră digitalizată, sexualizată și 

plină de agresivitate. Am prieteni care și-au crescut copiii cu 

tableta în mână de la un an. E normal, pe de o parte, tehnologia 

face parte din viața noastră, ea merge înainte și noi trebuie să 

ne adaptăm. Dar pe de altă parte tehnologia vine la pachet cu 

foarte multă violență. Și aici intervine rolul crucial al 

părintelui și pedagogului de la școală, ca să aibă capacitatea 

să îl ajute pe copil a discerne între ce este bun și ce nu, ce este 

real și ce e fantezie, care sunt sursele corecte de a se alimenta 

cu informație și ce consecințe poate ajunge să suporte dacă 

face unele dintre acele fapte care constituie abateri de la 

normele sociale sau de la lege.  

De asemenea, am văzut o creștere alarmantă a agresivității 

din partea copiilor asupra animalelor – imaginați-vă copii care 

dau foc la animale sau le taie cozi, ori picioare. Aici deja 

vorbim de mult mai mult decât lipsă de educație, ci asistăm la 

o sociopatie, o formă de dezumanizare foarte periculoasă care, 

chiar dacă pe moment poate nu se simte concret, pe termen de 

câțiva ani, dacă o ținem tot așa cu educația copiilor, vom 

ajunge să trăim vremuri îngrozitor de grave. Pentru că dacă ei 

ajung să își stabilească valoarea proprie prin numărul de like-

uri de pe un cont de socializare și acesta este singurul lor 

criteriu, atunci asistăm în fond la o dezumanizare ca individ și 

o demoralizare ca ființă umană.  

AD: Eu cred că și fake-news-urile ajung să fie create și 

promovate tot din dorința de a strânge like-uri și uite-așa se 

duce de râpă orice idee de moralitate și de responsabilitate 

sau de bine, pentru că și cei care intră pe paginile acelea cu 
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manipulări o fac în mod voit și conștient, din dorința sau 

goana după senzațional; asistăm la decăderea ordinii și 

regulilor de bună conviețuire a unora cu ceilalți și la o 

disoluție a arhitecturii de susținere a edificiului social. Iar 

situația e cu atât mai gravă cu cât deja se transmite de la 

părinți la copii, ambele generații făcând în mod concomitent 

aceste lucruri. 

SV: Dar ca să nu cădem total în pesimism, trebuie să 

spunem că sunt și multe inițiative educaționale de bun augur 

care vin dinspre societatea civilă – educație pentru sănătate, 

educație juridică, rutieră, civică (etc) – în colaborare cu 

instituțiile publice, desigur. Deci există energie constructivă și 

pozitivă în societatea civilă. Măcar 5% din această energie 

dacă am putea să o dăm guvernului (oricare ar fi el) cred că s-

ar întâmpla minuni în țara noastră. Pentru că sunt foarte multe 

idei și inițiative bune în toate domeniile. Iată, de exemplu, un 

ONG construieşte un spital. Iar guvernele nu au făcut niciunul 

de zeci de ani. Așadar e important să înțelegem, în ton 

optimist, că există soluții, există și oameni, doar că trebuie să 

avem înțelegere și coeziune la nivel colectiv, al întregii 

societăți, iar din partea instituțiilor publice și a guvernanților 

să fie intenții reale și muncă concretă de a produce schimbările 

pozitive de care societatea are nevoie. 

AD: Ca să terminăm tot într-o notă de optimism, pentru că 

deși noi doi n-am mai vorbit de vreo 10 ani, totuși eu am 

urmărit ce ai făcut între timp și te rog să ne spui ceva despre 

acele „aripi frânte”. 

SV: „Aripi frânte” a fost prima noastră campanie națională 

– și prima campanie națională a Poliției Române – pe tema 
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informării și conștientizării asupra fenomenului violenței în 

familie. Acum ne amintim cu zâmbetul pe buze, dar atunci a 

fost crâncen; campania a ajuns în toate secțiile de poliție din 

țară și foarte mulți polițiști din acestea ne-au spus că până la 

primirea materialelor de la noi, ei nu văzuseră niciodată un 

material legat de violența în familie; iar azi, după ani de zile, 

încă mai găsim folosite prin secții de poliție de la țară (și nu 

numai) aceste materiale – ceea ce ne bucură extraordinar de 

mult. Campania aceasta comună făcută de noi cu poliția a fost 

una cu impact foarte mare, la câteva luni de la lansarea 

campaniei am avut creșterea cu 5 % a plângerilor/ sesizărilor 

depuse la poliție, conform raportării pe care ne-a făcut-o chiar 

poliția. Deci campania a fost un succes și datorită faptului că 

am mers prin toată țara, am avut caravane, am ajuns în foarte 

multe locuri.  

De exemplu, am mers și în penitenciarul Târgșor și am 

vorbit cu femei închise pentru că și-au ucis partenerul de viață 

considerând că altă soluție de a scăpa nu au – și de aici ne-am 

gândit să dăm numele campaniei „aripi frânte”, pentru că 

efectiv a fost vorba despre o viață supusă unor abuzuri, iar 

apoi supusă unor pedepse de pe urma faptelor comise. Sigur 

că la stabilirea pedepselor s-a luat în considerare – ceea ce m-

a surprins în mod foarte plăcut – contextul în care s-a produs 

acea crimă; chiar dacă nu a fost considerată legitimă apărare 

(și deci să fie exonerată de răspundere) s-a luat în considerare 

totuși situația de abuzuri pe care noi le-am înregistrat ani de 

zile la autorități. Noi am vrut prin această campanie să arătăm 

că vrem să rupem acest șir de aripi frânte, că trebuie să 

solicităm ajutorul, să nu ne fie rușine, să nu vedem violența ca 

pe un oprobiu personal (ceva ce ni se întâmplă numai nouă și 
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nimănui altcuiva); nu, violența se petrece peste tot, de la case 

mari până la cocioabe (să mă exprim așa) și există soluţii. E o 

campanie foarte dragă mie pentru că am muncit enorm de mult 

la ea și pentru că s-au schimbat niște lucruri în sistem, am spart 

niște ziduri și am creat niște uși. 

AD: Pe finalul dialogului nostru te rog să adresezi câteva 

cuvinte celor ce ne urmăresc acum sau în viitor, în special 

celor care sunt într-o cumpănă de a vă căuta sau nu, precum 

și celor care pot lua niște sfaturi de la voi. 

SV: Este important să vină să ceară ajutorul. Diferența 

esențială dintre o organizație a societății civile și o instituție a 

statului, este că nu implică nimic: serviciile sunt gratuite, 

nimeni nu este obligat să facă sau să nu facă ceva (dintre 

beneficiari; n.r.), toate organizațiile de acest fel suntem alături 

de toți cei care au nevoie, cu o vorbă bună, cu o mână întinsă, 

prin diverse moduri, atât online cât și la sediile noastre. Pe 

site-urile noastre se găsesc foarte multe informații despre ce 

ar trebui să facă și cum ar trebui să își pregătească inclusiv 

plecarea dintr-un mediu abuziv. Încurajăm lumea ca la orice 

vorbă sau faptă de violență să apeleze la poliție și să înțeleagă 

că actele de violență au un caracter repetitiv și persoanele cu 

comportament agresiv vor repeta acele comportamente și 

indiferent ce promisiuni fac, sau ce spun, sau ce flori aduc, să 

se înțeleagă că este doar un moment care trece, iar faptele de 

violență devin pe parcurs din ce în ce mai grave.  

Nu trebuie să se simtă singuri chiar dacă nu au familia 

extinsă alături (fie pentru că nu-i mai au în viață sau sunt 

departe de ei fizic); există soluții pentru toate formele de 

violență. Lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult în prezent față 
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de cum erau acum 7 ani; și asta o spun nu doar din optimism, 

ci din experiența noastră reală din teritoriu. Suntem departe de 

ideal, dar trendul acesta al schimbării în bine pe zi ce trece ia 

avânt tot mai mult și produce schimbări tot mai bune.  

Pe de altă parte avem nevoie ca toți cei care ne urmăresc să 

înțeleagă că și ei sunt parte din această problemă și din 

schimbarea ei de asemenea. Nu trebuie neapărat să fie afectați 

direct de violență ca să ia măsuri: dacă aud sau văd fapte de 

violență pe stradă, în cartier, în bloc etc. Nu trebuie să se 

arunce și să-și pună viața în pericol, dar pot să sune la 112 și 

să ceară ajutor, să raporteze acea faptă. Pot salva vieți de 

oameni astfel.  

Anul acesta, cu ocazia zilei internaționale, am creat o 

campanie inedită, prima de acest tip, prin care am invitat bărbați 

să vorbească bărbaților sub deviza că violența în familie nu este 

numai a femeilor; majoritatea agresorilor sunt bărbați, de aceea 

e important ca toți bărbații din societate să înțeleagă cât de 

important e ca și ei să se implice. Chiar dacă ei au un 

comportament absolut perfect față de partenera lor de viață, dar 

dacă în rețeaua lor au pe cineva – un prieten, un amic, un coleg 

– care nu are un comportament corespunzător, atunci să îi 

atragă atenția: măcar atât și tot e lucru mare; sau în cel mai rău 

caz să sune la poliție dacă faptele sunt de natură gravă.  

Deci iată că se poate, dar oamenii trebuie doar să vorbească, 

să ceară ajutor, pentru că altfel nimeni nu are cum să ghicească 

ce se întâmplă în casele noastre. 
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Credință, viață, boală și speranță – învățături de la  

părintele profesor Emilian Prodan, preot sacroterapeut 

 

AD: Interviul care urmează a fost realizat la o ediție 

aniversară a emisiunii „Linia Roșie” de la postul de televiziune 

iChannel TV, o emisiune de suflet, în care îl am alături pe 

domnul profesor Emilian Prodan – preot sacroterapeut. Este 

un termen cel puțin mai nou pentru mine, dar despre ce 

înseamnă el, precum și despre suflet, viață, boală și speranță 

vom afla în cele ce urmează. 

Bun venit, domnule profesor și vă mulțumesc foarte mult 

pentru faptul că ați reușit într-un final să fiți alături de noi. 

EP: Bună găsit dumneavoastră și cititorilor! Sunt Părintele 

Emilian Prodan, cel care este ușor de găsit de YouTube: 

Aducător de bucurie. 

AD: Doamne ajută! E nevoie de speranță, e nevoie de 

bucurie fără dar și poate pentru că aceste sunt lucruri care 

sunt de dorit mai ales în aceste vremuri. Spuneți-mi, vă rog, 

ce este cu acest termen de „sacroterapeut”? Mărturisesc, 

pentru mine este nou; probabil că și pentru alții și tocmai de 

aceea aș dori să plecăm de la acest termen. 

EP: Sacroterapia este medicina sufletului. Este de fapt, așa 

cum spunea Sfântul Ioan „spitalul care vindecă sufletele ce 

sunt rănite în afară”. Problema pe care oamenii astăzi o au, 

problemă care nu trebuie neapărat legată de cea medicală, 

care, cred eu, că prin modul prin care se dezvoltă sau felul în 

care se prezintă la televizor este puțin exagerată. Marea 

problemă a oamenilor este cea legată de suflet pentru că de 
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regulă se îmbolnăvesc acei oameni care au sufletul bolnav. 

Când sufletul tău suferă, întreaga ta ființă suferă. În situația 

noastră, cei care astăzi sunt consternați de frică de fapt sunt 

cei care s-au blocat în propriile frici. Teama, frica de a nu se 

întâmpla lucruri negre, teama de a nu-și pierde trupul, corpul 

fizic (care este de fapt templul sufletului) pe mulți dintre noi 

ne-a făcut să nu mai gândim logic, iar emoțiile să fie mai 

puternice decât rațiunea.  

De fapt, sacroterapia vine să ne învețe că în orice situație 

am fi, în orice problemă ne-am situa, indiferent că este una de 

natură trupească (ești bolnav, ai o boală incurabilă, un necaz 

pe care multă lume îl parcurge cu acest virus nenorocit covid); 

toate aceste sunt trecătoare și până la urmă spiritual este mai 

puternic decât material. Oamenii care sunt puternici spiritual, 

oamenii care nu au teama de îmbolnăvire își dezvoltă acești 

anticorpi care țin de vibrație, care țin de imunitate și care mai 

țin de ceva: de încrederea aceea că înainte de orice Dumnezeu 

este mai puternic. Sigur că, vorbeam într-una dintre emisiunile 

mele despre acest lucru și un telespectator m-a întrebat: 

„Părinte, cu toate acestea ne spuneți că este Dumnezeu, dar s-au 

îmbolnăvit, au murit preoți din rândurile bisericii dumneavoastră, 

ai Bisericii Ortodoxe, au murit episcopi”. Da, pentru că 

oamenii care nu s-au împăcat cu ei înșiși, oamenii care nu și-

au vindecat problemele sufletești cel puțin cunosc câteva 

personaje ale Bisericii Ortodoxe care au trecut în neființă și 

care deși erau foarte iubite de oameni, sufereau în adâncul lor 

foarte mult. Aveau la rândul lor probleme cu familia din care 

au plecat la mănăstire sau aveau aceste neîmpliniri.  
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Orice neîmplinire pe care omul o are, orice suferință care 

nu a fost tratată la timp (mă refer la cea care are legătură 

directă cu sufletul) îți va aduce o boală sau o problemă 

ulterioară corpului fizic. Ceea ce se întâmplă azi este de fapt 

o sită care cerne în această lume oamenii care au vibrație înalte 

sau oamenii care au vibrații joase. Sacroterapia ne învață acest 

lucru. 

AD: Este foarte interesant ceea ce spuneți, dar dincolo de 

speranță, de bucurie eu aș începe legându-ne puțin de această 

perioadă de care ați amintit și dumneavoastră. Despre 

supărare pentru că în această perioadă (perioada pandemiei) 

cei mai mulți dintre noi sunt supărați. Mai mult decât atât 

există tot felul de fake news, pe lângă vorbe urâte, pe lângă 

minciuni. Cum se leagă toate acestea pentru că vorbim pe de-

o parte de suflet și pe de alta de minte. Vorbim despre un suflet 

bolnav sau despre o minte diabolică care scornește, înjură, 

minte? Aș vreau să începem cu supărarea și să continuăm cu 

bucuria și speranța pentru că ne dorim cu toții ca în final să 

fie bine și fără dar și poate dacă acest lucru va fi este datorat 

și faptului că noi credem în acest lucru. 

EP: Ca să vă răspund la prima parte a întrebării, vă spun că 

supărarea este de fapt, bariera care nu ne dă voie să fim fericiți. 

Sunt oameni care, datorită supărării, a faptului că nu au putut 

să se împace cu starea în care sunt, cu mâhnirea pe care au 

trăit-o și-au ruinat întreaga viață. Supărarea sau tristețea este 

acel punct negru dintr-o coală albă la care toți ne concentrăm 

uitând de fapt de esența colii albe, de faptul că pe lângă această 

tristețe viața îți oferă și alte pârghii și alte bucurii. Câtă vreme 

te concentrezi cu toată atenția în acest punct numit supărare 
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sau tristețe, viața va trece pe lângă tine foarte repede și îți dai 

seama la un moment dat cât de multe au trecut pe lângă tine 

sau câte șanse ai pierdut. De aceea marii psihologi ne învață 

că atunci când un om este trist sau supărat ar fi bine să își ia 

cel puțin 10 zile concediu de la probleme. Interesantă această 

abordare, adică dacă noi am reuși să ne luăm un concediu de 

la probleme multe lucruri ne-am da seama că se rezolvă de la 

sine. Dar noi ne concentrăm asupra unui lucru negativ. De 

exemplu, tristețea conține energie foarte negativă care omoară 

celulele vii. Acest lucru nu îl spune nimeni nici în Biserică și 

din păcate, prea puțini psihologi vorbesc acest lucru.  

Trebuie să știți că din vârful părului până în vârful 

degetelor de la picioare noi avem celule vii. Celulele vii au 

rolul de a memora informație pe care o transmit prin ceea ce 

emit, prin cuvânt, de aceea Iisus Hristos spunea să avem grijă 

la cuvinte. Cuvintele sunt ființe vii. Încercați să le folosiți în 

sensul de a vă construi fericirea, nu de a v-o distruge. Unde 

găsim supărare și tristețe? În casele în care soțul și soția se 

înjură, unde nu există respect, în casele unde există tulburare, 

copiii nu ascultă de părinți, părinții sunt la rândul lor într-un 

conflict cu familia, cu mama soacră, cu tata socru, cu vecinii, 

cu rudele ș.a.m.d. și toată această energie este de fapt o gaură 

neagră pe care tu ca om câtă vreme o menții în viața ta nu ai 

cum să ajungi să ieși din această problemă și să te îndrepți 

către acel tunel de lumină, către luminița din capătul tunelului.  

De aceea există o scară a vibraților. Ea este măsurată de la 

20 la 600 (este foarte important ceea ce spun și ar fi bine să 

rețină cei care se află într-o situație de genul acesta). De la 20 

la 200 sunt următoarele categorii de oameni care sunt de fapt 



Mirabela & Adiran Dinescu 

Good-Life Style: învățături pentru starea ta de bine, de la experți din România 

 

54 
 

blocați în sentimente negative și se află în această zonă de 

inerție în care nu se întâmplă nimic nou în viața lor – oamenii 

care sunt apatici, oamenii care sunt supărați, oamenii care sunt 

triști pentru lucruri care în mod normal s-ar rezolva foarte ușor 

dacă ar renunța la orgoliu. Orgoliul este principalul vinovat, 

inclusiv pentru bolile acestea ale secolului; este cel care 

produce moartea celulei și o dată cu ea apare cancerul, apare 

covid-ul etc. Suntem oameni care nu avem capacitatea să ne 

iertăm, să ne înțelegem mulți dintre noi și ne aflăm într-o zonă 

negativă. Orgoliul, mândria, furia, unde se înjură foarte mult, 

oameni care au vicii (scuze pentru cei care fumează, care au 

viciul alcoolului sau alte vicii); toți aceștia sunt de fapt 

încadrați în această scară de vibrație joasă și atunci sunt 

principalele victime ale multor încercări care pot apare în 

această viață, începând de la bolile trupului fizic până la a 

pierde pe cineva drag sau lucruri și mai grave: accidente, alte 

lucruri care se întâmplă și, din păcate, ne punem întrebarea 

„de ce se întâmplă?”. 

AD: Aceasta era întrebarea pentru că în aceste vremuri, 

pe lângă tot ceea ce ați enumerat dumneavoastră, apar foarte 

multe momente de cumpănă în viața multora dintre noi, iar 

dacă românul, în general, are o notă de optimism și spune că 

„tocmai mie nu mi se poate întâmpla”, uite că, din ce în ce 

sunt mai multe cazuri (din prisma covid-ului vorbesc) de 

infectare apar și atunci oamenii aleargă după medici, aleargă 

să caute care medic este mai bun, își pun speranța și își pun 

în același timp întrebarea „de ce tocmai mie mi se întâmplă 

acest lucru?”. Haideți să vorbim puțin despre momentele de 

cumpănă și despre toate aceste întrebări care se pun la un 

moment dat de fiecare dintre noi. 



Mirabela & Adiran Dinescu 

Good-Life Style: învățături pentru starea ta de bine, de la experți din România 

 

55 
 

EP: Se întâmplă pentru că mulți dintre noi nu am reușit să 

depășim această nefericire care se ascunde în spatele ochilor 

de multe ori zâmbitori sau a zâmbetului fals pe care îl afișăm 

în fața multora. Dacă ar fi să întrebăm 100 de români care sunt 

supărările și nemulțumirile lor, credeți-mă că dacă fiecare om 

ar sta să explice ce nemulțumire, ce neîmplinire, ce tristețe 

ascunde în spatele acestui zâmbet drăguț cred că ați rămâne 

foarte uimit (Inclusiv de preoții care au decedat). Am cunoscut 

și subliniez, inclusiv regretatul călugăr (Dumnezeu să îl ierte!) 

Părinte Stareț Ghelasie care a trecut la Domnul ascundea o 

tristețe a sufletului, adică o mâhnire pe care era greu să o 

înțeleagă cei care, din păcate, veneau să îi ceară ajutorul și de 

multe ori primeau un sfat bun. Toate acestea se adună într-o 

zonă a subconștientului care o dată ce adună aceste informații, 

aceste supărări, îmbolnăvește prima dată inima și rinichii. De 

aceea mulți care au astăzi frici, care trec prin aceste stări de 

nemulțumire, de mâhnire vor observa că au dureri groaznice 

de spate sau înțepături la inimă. Părintele Ghelasie, din păcate, 

avea probleme la inimă pentru că toată mâhnirea și supărarea 

tinereților i s-a adunat acolo. El de fapt nu a murit de Covid, a 

murit de infarct. Am dat acest exemplu pentru că era foarte 

cunoscut. 

Pe de altă parte dacă ne uităm la artiștii (de exemplu 

Ciuculete) care au murit subit (din alte cauze că atunci nu era 

covid-ul) au murit de „inimă rea” pentru că acești oameni 

ascundeau în spatele zâmbetului frumos o suferință. Deci, iată 

cum lucrurile acestea trebuie să fie foarte bine ordonate. Nu ai 

cum să râzi câtă vreme sufletul îți plânge. 
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 Asta facem noi prin sacroterapie, prin acest concept nou 

pe care am încercat să îl implementez și să vorbesc despre el 

în România. (Nu că nu ar fi existat, pentru că exista. Există 

chiar și în cadrul Facultății de Psihologie o secție care predă 

acest domeniu.) Am încercat să le explic credincioșilor că este 

foarte important să își vindece sufletul înainte de orice. Te 

duci la spital? Vindecă-ți sufletul! Ce înseamnă să îți vindeci 

sufletul? Dacă ești creștin ortodox te duci la duhovnic și te 

spovedești și te împărtășești. Dar aici avem o mare problemă 

că avem duhovnici din păcate (și nu aș vrea să se supere 

cititorii), care au o viziune total diferită de ceea ce ne învață 

Biserica. Am întâlnit oameni care nu s-au spovedit niciodată 

și când i-am întâlnit i-am întrebat de ce și mi-au povestit că 

„am fost la un preot și m-a întrebat dacă am postit și i-am spus 

că nu am postit. Mi-a spus să postesc câteva zile și să merg 

înapoi, iar atunci m-am răzgândit și nu am mai avut niciun 

chef să merg.” Acel preot a pierdut un suflet. Nu trebuie să ne 

limităm la chestiunea acesta cu postitul pentru că sunt o 

grămadă de oameni care postesc, care se „apleacă de foame” 

și au o răutate maximă, scot pe gură numai venin, apropo de 

bârfe, pentru că bârfa este cel mai mare păcat pe care îl 

consider, înainte de orice. De ce? Bârfa este foarte 

periculoasă. Chiar era un studiu de comparație: s-a dus un 

tânăr la un duhovnic să ceară un sfat despre cum poate să 

repare o bârfă pe care a lansat-o în public. Duhovnicul foarte 

înțelept i-a zis: – „Ia o pernă cu pene, arunc-o de la etajul 4, 

toate penele desfă-le, aruncă-le și apoi te duci și le aduni 

înapoi în locul în care erau.” Imaginați-vă că este imposibil. 

O bârfă aruncată în vânt, o informație negativă, din păcate, 

este mult mai ușor și rapid percepută de oamenii care au 
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vibrație scăzută și atunci toate aceste bârfe, toate aceste răutăți 

sunt „viruși” care sunt de multe ori mai periculoși decât covid-

ul pentru că în 14 zile covid-ul se vindecă.  

Dumnezeu a înviat morți, a tratat șchiopi, dar nu a putut să 

vindece răutatea. Aici avem o mare problemă, noi suntem răi 

și poporul acesta este împărțit în două. Am mers în Occident, 

unde românii, în loc să se ajute pentru că sunt departe, se 

bârfesc, se înjură, își fac rău unul altuia în condițiile în care 

spunem că suntem creștini, iar principiul creștinismului este 

iubirea. Unde este iubire nu poate fi nimic rău. Acest lucru nu 

l-au înțeles mulți dintre noi și atunci sigur că sunt victime a 

acestor boli și suferințe. Inclusiv cancerul se poate vindeca 

prin iubire; se poate vindeca atunci când omul este iubit, 

încurajat, când are o motivație. Am întâlnit cazuri de oameni 

foarte grav bolnavi care s-au vindecat prin puterea rugăciunii, 

prin puterea credinței în Dumnezeu. Nu au acceptat faptul că 

pot muri sau că pot fi învinși. În corpul nostru există acești 

anticorpi care pot declanșa acel sistem de apărare care să 

ridice imunitatea, iar iubirea (faptul că soțul spunea soției cât 

de mult o iubește, că este cea mai frumoasă ființă din viața lui 

– chiar dacă nu avea păr) și rugăciunile care au fost făcute s-

au dovedit (și se poate demonstra acest lucru) că acolo unde 

un grup de oameni se roagă pentru o persoană, aceasta are 

toate șansele să fie vindecată.  

Vă voi da și o explicație științifică: rugăciunea ce face? 

Rugăciunea este un canal special de comunicare cu Universul, 

cu Dumnezeu. În momentul în care omul se roagă, creează 

biocurenți. Acești biocurenți dau naștere la neuroni care sunt 

părinții celulelor vii. Celulele moarte sunt mâncate de această 



Mirabela & Adiran Dinescu 

Good-Life Style: învățături pentru starea ta de bine, de la experți din România 

 

58 
 

cumplită boală – cancer, iar neuronii dau naștere celulelor vii și 

omul în momentul în care se roagă se simte liniștit. De fapt ce 

s-a liniștit în noi? S-a liniștit mintea și sufletul care trebuie să 

fie într-o continuă comunicare și rezonanță. Ceea ce nu înțeleg 

oamenii și se punea fireasca întrebare „Unde este sufletul?”. Cu 

siguranță nici dumneavosatră nu știți dacă ar fi să vă întreb unde 

este așezat în corp. Îmi veți arăta probabil că este în zona inimii. 

Nu! Să știți că sufletul este în moalele capului. 

De aceea un om se întâlnește cu un preot și spune „ –

Părinte, dați-mi o binecuvântare!”, de fapt nu îi binecuvintează 

capul, îi binecuvintează sufletul. În mod special, mă adresez 

acelora care azi trec prin anumite suferințe; sunt acei oameni 

care cred că totul s-a sfârșit și în mod special mă adresez celor 

care sunt singuri. Am întâlnit foarte mulți oameni care spun 

că sunt singuri și vor să se căsătorească. Să știți că frica este 

principala cauză care nu vă dă voie să vă găsiți perechea 

pentru că sunteți pe o vibrație joasă, găsită între 20-200, iar 

persoana pe care dumneavosatră o doriți în viață (înțeleaptă, 

bună, credincioasă, iubitoare) este la 500. Deci dumneavoastră 

sunteți un elicopter care zboară cumva deasupra liniilor de 

tensiune, iar persoana este deasupra norilor și atunci chiar 

dacă trăim în aceeași dimensiune nu ne întâlnim. 

AD: Totuși, oamenii se întâlnesc și abordez aici un alt 

subiect, dar ca o continuitate la ceea ce ați spus dumneavoastră 

pentru că în fond nimic nu este întâmplător în viață și la un 

moment dat lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se 

întâmple. 

EP: Se întâlnesc pentru că deși mulți frați preoți spun că nu 

există destin, eu cred că există un destin. Fiecare dintre noi 
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avem o misiune pe acest pământ. Nu am spus niciodată 

această scenă (exact ca în filme); venise la mine o tânără 

superbă de altfel și spunea: „Nu știu, părinte, ce am că am 35 

de ani, arăt bine, sunt deșteaptă și nu îmi găsesc perechea 

sufletului meu. Nu știu ce să fac.” I-am dat un canon (acatistul 

Sfântului Nicolae) să se roage 7 săptămâni, să postească, să 

aibă un ritual. Și ce credeți? A respectat exact tot ceea ce i-am 

dat eu și după 7 săptămâni vine la mine foarte dezamăgită, 

supărată și zice: „Părinte, nu știu ce să mai cred că am 

respectat tot ce ai spus și cu toate acestea nu mi-am găsit 

partenerul.” I-am spus „Nu-ți pierde nădejdea pentru că de 

fapt orice zi care de fapt nu a fost cum ai vrut tu a fost o 

încercare.” A spus că s-a săturat de atâtea încercări și că nu 

mai are răbdare. Când a ieșit din parcare, a dat cu spatele și 

aud (că eram la etaj în birou) accident. Intrase în ea un tânăr. 

M-a sunat supărată că unde e Dumnezeu, de ce i se întâmplă 

toate acestea?!; ca după o săptămână să aflu că persoana care 

a lovit-o urma să îi devină iubit.  

AD: Știu un caz absolut asemănător, se întâmpla pe la 

Sinaia, chiar cum treci de Comarnic, între un motociclist și o 

fată care conducea o mașină și lucrurile s-au întâmplat identic. 

EP: Există similitudini, atunci când Dumnezeu vrea. Dar 

important este și să vrei tu. De aceea, în viață totul se rezumă 

și la partea de a crede. Crezi tu că eu te fac bine, ce spunea 

Hristos? Tu crezi că eu te vindec? Îl întreba pe slăbănog și el 

zice „Cred, Doamne! Ajută credinței mele”. Și Iisus a răspuns 

un lucru foarte interesant pe care noi îl pierdem din vedere: 

„Credința ta te-a vindecat, nu eu.” Adică, faptul că tu ai crezut 

am putut să te ajut. Aici este problema. Oamenii confundă 
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acest gen de credință cu a merge la biserică, a sta acolo și a 

căsca ochii, dacă se poate vorbim la telefon în timpul slujbei 

și mergem acasă să așteptăm să se întâmple minunea. Nu 

aceasta este credința. Ci să crezi că ceea ce este imposibil 

poate fi posibil. Câtă vreme vei crede în aceasta, acest lucru 

este posibil să se întâmple.  

De aceea există în știința psihologică terapia holografică 

(în care m-am specializat). Pot să spun că sunt printre puținii 

din țară. Terapia holografică are legătură cu programarea pe 

care noi o facem în tot ceea ce înseamnă partea de viitor. Mi-

am stabilit, de exemplu, la ora 9 să ne vedem pe Skype; am 

respectat acest program și iată că ceea ce am programat s-a 

întâmplat. De regulă îți programezi ca mâine să te întâlnești 

cu cineva, să mergi la muncă, etc. Totul funcționează după 

programare. Așa că ceea ce vreau eu să îi învăț pe cei ce ne 

ascultă este acel timp pe care noi trebuie să ni-l acordăm nouă 

și să ne programăm problemele noastre. Greșeala pe care o 

facem este că toți ne dorim foarte multe lucruri deodată. Nu 

au cum să se întâmple toate dintr-o dată. Ca să se întâmple 

trebuie să programezi. Prioritatea care este? De exemplu: să 

fiu sănătos, să am un job, să mă căsătoresc etc. Programează-

ți ceva, dă-ți un termen, pentru că totul are legătură cu timpul 

în care te afli. „Vreau să fac aceea!” Super, dar dă-ți un 

termen. Vin multe tinere care spun: „vreau să mă căsătoresc.” 

Dă-ți un termen că până își aduce Dumnezeu aminte poți 

ajunge la 70 de ani. Sunt 7 miliarde de oameni. 

AD: Fiecare dintre noi speră, fiecare dintre noi se gândește 

la fericire înainte de toate, dar are și suferințe fără dar și 
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poate. Există o lecție de viață pe care trebuie să o știm fiecare 

dintre noi, dar cum o aflăm? 

EP: Suferința, de regulă, îl unește pe om cu Dumnezeu. Eu 

am întâlnit oameni acum mai mulți decât aș fi întâlnit vreodată 

la biserică. Necazul și suferința te aduce către Dumnezeu. De 

ce? Pentru că el este singura speranță; în el ne punem nădejdea 

(cei care cred!). Este foarte important cuvântul „cred” pentru 

că o definiție pe care ne-ar da-o un mare sfânt nedeclarat al 

Bisericii, Părintele Arsenie Boca spunea așa: „Așa cum este 

credința ta așa este și viața ta.” Nu îți cere Dumnezeu să faci 

200 de metanii, nu îți cere să mergi pe sârmă; Dumnezeu îți 

cere un singur lucru: să fii bun și să ai capacitatea de a ierta pe 

cei care ți-au greșit și mai departe să ai capacitatea de a-i iubi 

pe cei care te urăsc. Acesta este un lucru fantastic. Dacă 

reușești să faci lucrurile acestea pot să spun că ești pe drumul 

cel bun.  

Aici aș vrea să ne punem mulți întrebarea: câți suntem în 

stare să facem lucrul acesta? De ce? Pentru că gura nu ne dă 

voie. Și atunci psalmistul vine și spune „Pune, Doamne, pază 

gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele”. Celor 

care astăzi suferă, le doresc bucurie, le doresc ca speranța lor 

să reînvie. Nu există problemă care să nu poată fi rezolvată și 

așa cum spune Psalmul 134 „Nu există boală care să nu fie 

vindecată”. Este foarte important să nu accepți ideea că poți fi 

învins. În momentul în care ai început să crezi în boală ai 

devenit victimă pentru că energia bolii se dezvoltă în 

momentul în care vorbești despre ea. Exact ca dușmanii. Știți 

că voi le dați valoare dușmanilor? Când începi să vorbești 

despre ei în fiecare zi atunci le-ai crescut cotă. Încearcă să o 
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ignori, să ștergi acest program negativ, iar boala ceart-o! Așa 

ne spune psalmistul „Ceartă, Doamne, duhul neputinței 

mele!”. Alung-o din tine, nu crede în ea. Spune: nu există! 

Dumnezeu este mai presus de orice!  

Sigur, nu trebuie să fim habotnici, trebuie să avem rațiunea, 

lucrurile se pot întâmpla, acest virus totuși există, dar este 

puțin exagerat modul în care se prezintă tocmai pentru a crea 

rating. Acest rating sperie lumea. Dacă te uiți la un trailer unde 

sunt scene violente vei realiza că după două săptămâni vei 

avea coșmaruri, vei începe să visezi morți. Subconștientul 

preia orice informație pe care noi o acceptăm să intre în mintea 

noastră. Aș fi tare bucuros dacă omul ar înțelege că de fapt 

acesta este rolul Bisericii: de a fi lumină, de a fi spital de 

vindecare a sufletelor; dacă ar înțelege oamenii înainte de a 

merge la testul de covid, să meargă la biserică, să își facă 

rânduiala cu sfânta spovedanie și împărtășanie și apoi poate 

merge liniștit oriunde.  

Odată ce în sufletul tău este lumină, întunericul din afară 

nu poate răzbi. Îmi spunea cineva: „Părinte, dar nu vă e frică 

că vorbiți cu atâta lume, aveți întâlniri la biserică?”, am spus 

că „Pe mine mă protejează anticorpul Duhului Sfânt.” Duhul 

Sfânt care este în noi și care poate fi adus de fiecare dintre noi 

în momentul în care reușim să schimbăm ceva, adică să 

renunțăm la furie, să renunțăm la tristețe și să spunem 

„Doamne, îmi las viața în mâinile tale, fie după voia ta!”; 

amintindu-ne, de altfel, de marele Iov pe care Biblia ni l-a dat 

și spunea „Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie 

binecuvântat!”. 
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AD: Timpul pe care îl avem este extrem de limitat, din 

păcate. Mi-ar fi plăcut să vorbim și despre educație în acest 

context. Nu am vorbit despre bolile incurabile; și sunt destule. 

Covid-ul, cum spuneați și dumneavoastră, la un moment dat 

o să treacă. 

EP: Principala boală incurabilă la oameni este bârfa. 

AD: Categoric, da și din cauza ei și a faptului că sunt mulți 

care vor să pară că sunt mai interesanți și că știu mai multe 

decât alții automat încep să creeze anumite scenarii, așa cum 

își imaginează ei și le „dau drumul pe țeavă” ca să vorbim în 

termini plastici și ajung în fața oamenilor care nu sunt foarte 

bine documentați și cred că dacă a spus sau a scris o persoană 

ceva așa trebuie să fie și astfel se ajunge la panică, la momentul 

acela de cumpănă de care am vorbit mai devreme. Ați vorbit că 

multă lume se îndreaptă spre biserică și da, ați văzut foarte 

bine și știți (că oricum sunteți implicat) ce s-a întâmplat la 

Sfânta Paraschiva și de toată situația din preajma sărbătorii 

de Sfântul Andrei. Credeți că după ce va trece această 

nenorocire, oamenii vor rămâne de partea credinței în număr 

tot mai mare sau nu? Apropo de ce vorbeam despre tineri, 

gândiți-vă la următoarea situație: eu am participat la slujba de 

Paște; cel puţin în ultimii ani de zile, în special tinerii care 

veneau la distracție nu înțelegeau ce se întâmplă acolo, nu erau 

cu nimic marcați și pătrunși de evenimentul de la miezul nopții, 

pur și simplu se uitau și când plecau de acolo îi auzeai: „Ai 

luat șampanie, ai luat băutură?”. Pentru ei aceasta chiar era 

o distracție. Ei veneau la biserică (poate și acum vin), dar ei 

cred, vor rămâne în continuare alături de biserică? 
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EP: Nu vor rămâne pentru că noi avem tendința de a uita. 

În momentul în care ți-ai rezolvat problema, nu te mai 

interesează; nu mai ai interes. Am întâlnit mulți oameni care 

au avut necazuri mari; Dumnezeu i-a ajutat, au scăpat de ele 

și când i-am întrebat „de ce nu ați mai venit la biserică să 

mulțumiți?”, mi-au răspuns că nu au mai avut timp. Din 

păcate, să știți că nu vor rămâne și acest lucru ne întristează 

pentru că noi trebuie să fim uniți și la bine și la rău. Răul este 

cel care de fapt, ne determină, frica care te determină să alegi 

calea credinței, să îl alegi pe Dumnezeu.  

Însă pe Dumnezeu trebuie să îl căutăm în fiecare zi pentru 

că Dumnezeu nu este un cuier în care mi-am pus umbrela după 

care am aruncat-o. Dumnezeu trebuie să fie în sufletul nostru! 

Mai ales că Dumnezeu știți unde se află? – în ADN-ul nostru, 

iar ADN-ul nostru se hrănește în fiecare zi cu ceea ce rostim 

pe gură prin cuvinte. Cuvintele urâte, înjurăturile, răutățile din 

noi acestea de multe ori rănesc ADN-ul din noi și acesta se 

îmbolnăvește. Cuvintele frumoase sau faptele bune, milostenia 

pe care mulți dintre noi am uitat-o, aduc o îmbunătățire vieții 

noastre și ADN-ul să fie unicat. Fiecare om este unic. Legat 

de milostenie, îmi amintesc de ceea ce spunea Arsenie Boca 

că „Nu te judecă Dumnezeu atât de mult pentru greșelile tale, 

cât te va judeca pentru faptele pe care le puteai face și nu le-

ai făcut” – adică un bine. Dacă poți să faci un bine, fă-l fără 

interes, dar nu știu câți dintre noi facem un bine fără să avem 

un interes ascuns. 

AD: Din păcate, așa este sau am constatat ultimele 

tendințe: sunt oameni care îl fac pentru mediatizare și da, și 

credința a devenit subiect de campanie ceea ce nu este tocmai 
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în regulă. Ar trebui să fie în suflet și să o simtă fiecare așa 

cum este: mai pătruns sau mai puțin, firește. Însă ar trebui să 

rămână un subiect pur și simplu pentru fiecare dintre noi în 

parte și eu sunt de acord cu acest lucru. 

Voi da citire cel puțin unui comentariu primit care mi se 

pare frumos „Felicitări Părinte pentru cuvintele frumoase în 

aceste vremuri grele. Avem nevoie de credință și v-aş asculta 

la nesfârşit.” Mai sunt și altele. 

EP: Și comentarii răutăcioase probabil. 

AD: Sincer în general ați primit multe aplauze, nu s-au 

adresat multe întrebări, dar este unul pe care putem să îl 

discutăm: „Ar trebui s-avem credință în Dumnezeu și nu 

neapărat să ne uităm la ceea ce spun preoții.” Nu se referă 

strict la dumneavoastră, dar probabil ați adus în discuție mai 

devreme și faptul că sunt oameni care nu cred pur și simplu; 

și au preoți în care cred și preoți în care nu cred. 

EP: Nu spun să fim habotnici. Eu sunt puțin atipic de aceea 

am spus că mulți dintre preoți probabil mă vor critica, probabil 

nu vor fi de acord cu percepția mea. Hristos este iubire, este 

al tuturor, dar o mare problemă pe care nu a ridicat-o nimeni 

este aceasta pentru că mulți dintre tineri nu mai cred în 

instituția căsătoriei, nu mai fac acel act și trăiesc în 

concubinaj. Am întâlnit cupluri care trăiesc în concubinajul 

acesta de ani de zile (7 ani, 10 ani) și am întrebat „când v-ați 

spovedit ultima dată? Și mi-au spus că nu au putut să se 

spovedească pentru că nu a vrut preotul de la ei din parohie să 

îi împărtăşească că „trăiesc în păcat”. Vă dați seama? Am 

înțeles, căsătoria este o taină și le recomand celor care cred în 

iubire să se căsătorească, cel puțin logodnă să facă, dar să 
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trăiești 7 ani de zile și tu ca preot vii și te opui... Am avut astfel 

de cazuri, iar eu că am avut un mare duhovnic pe părintele 

Ioan Iovan de la mănăstirea Recea din Târgu Mureș care mi-a 

spus așa: „Întreabă-i, părinte, pe acești oameni la spovedanie 

dacă se iubesc și întreabă-i individual dacă ei se iubesc”, 

iubirea este mai presus de orice.  

Dacă vorbim despre vrednicie, nu este nimeni vrednic. Nu 

știu câți mari duhovnici pot să confirme și să spună „da, eu 

sunt vrednic să mă împărtășesc”. Nu e nimeni vrednic pentru 

că împărtășania este rodul iubirii pe care Hristos ne-o va lăsa 

nouă prin jertfa Sa. Prin jertfa Lui supremă ca să ne spele de 

păcate. Cum? Nu avem cum. Noi trebuie să ne adaptăm. 

Canoanele au fost făcute pentru anii 1600-1700, nu era 

internet atunci, nici Facebook. Dacă nu încercăm să aducem 

tinerii să le explicăm că totuși este bine să fie aproape de 

Dumnezeu, să te căsătorești, să îți faci o logodnă pentru că 

ceea ce nu știu este că orice act sexual pe care îl fac tinerii 

între ei (că aceasta este la modă), înseamnă schimb de ADN. 

Gândiți-vă, dragii mei, dacă tu ai făcut sex cu o femeie sau cu 

un bărbat care în spatele lui are un bagaj emoțional groaznic, 

(tată bețiv, mamă depravată) toate acestea le preiei. La un 

moment dat te întrebi „de ce îmi este rău?” sau „de ce nu mă 

pot căsători?” sau „de ce nu îmi merg lucrurile mie bine?”. 

Acestea au legătură foarte mare cu tot ceea ce înseamnă ADN-

ul, ca să nu mai spun de vrăji, de blesteme. 

AD: Chiar voiam să vă întreb dacă mai sunt oameni care 

cred în semne? 

EP: Da, sunt, sigur și semnele există. Eu cred în ele pentru 

că am studiat printre altele, pe lângă zona de sacroterapie, 
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puțin și zona aceasta de ezoteric. Biserica Ortodoxă nu este de 

acord. Eu nu spun, nu vreau să mă declar ca un ezoterist, dar 

trebuie să înțelegem și să acceptăm că până la urmă și cel care 

cred în astrologie sunt copii ai lui Dumnezeu și cei care cred 

în anumite semne și atunci la întrebările care sunt puse 

frecvent de către credincioși trebuie să fii un om elevat și să 

știi să le răspunzi. Semnele sunt dacă vorbim de zona  

premoniției sau semne care se întâmplă (luna plină sau lună 

însângerată), premoniția că am visat noaptea nu știu ce. Să știți 

că am avut două persoane care și-au pierdut părinții după 

covid și care au avut niște vise în care părinții le explicau unde 

și-au lăsat actele; anumite lucruri care nu aveau cum să aibă 

legătură cu realitatea, dar după acest vis ei au ajuns la locul 

respectiv, au găsit documentele și și-au continuat viața. Unii 

poate mă vor critica, eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar 

trebuie să acceptăm că în această lume s-au schimbat multe și 

se schimbă și atunci și noi ca preoți trebuie să fim mai 

deschiși, „open” spre lucrurile acestea ale lumii pentru că 

altfel îi pierdem. Dacă nu găsesc la preot înțelegere, mă duc la 

vrăjitoare, la astrolog, la ghicitoare și acolo află ceea ce vor ei 

să audă. 

AD: Categoric, da. În perioada pandemiei și dacă va fi 

carantinizare (și acest lucru se va întâmpla sigur) oamenii vor 

avea mai mult timp: vor avea și de dragoste, și de iubire și de 

ce nu și de gânduri de căsătorie. 

EP: Doamne ajută! 

AD: V-am întrebat și de semne. De ce? Pentru că în același 

timp, în aceeași perioadă despre care vorbim, la foarte mare 

căutare acum sunt astrologii, astrogramele. Erau și înainte, 
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dar acum mai mult ca niciodată se pune foarte mare accent 

pe acest lucru și am zis să discutăm puțin și despre semne. 

EP: Sigur că acestea sunt științe care până la urmă în loc să 

crezi în bazaconiile care le scot unii sau alții cu extratereștrii, 

paraextratereștrii (deși trebuie să acceptăm că există lumi 

paralele), până la urmă omul dacă de exemplu... zodiacul de 

ce nu este acceptat de Biserică? Pentru că de multe ori poate 

primim o informație negativă, acolo poate să zică că ție, 

zodiac berbec sau gemeni etc îți va merge rău în ziua 

respectivă. Dacă ai primit această informație, ai crezut în ea și 

ți-ai setat-o, practic tu singur te-ai dirijat, apropo de terapia 

holografică, în acea zi îți va merge rău și spui „Uite, au avut 

dreptate astrologii.” Nu! Tu ești principalul vinovat că ai 

crezut în această poveste. În privința izolării (pentru că ne 

așteaptă această chestiune că o acceptăm sau nu), după această 

primă izolare peste 50% din cupluri s-au destrămat. Aveau 

mașini, aveau case, aveau bani și cu toate acestea s-au 

destrămat cuplurile și au divorțat. Ce le lipsea acestor oameni? 

Tocmai ce spuneam: credință și iubire. Dacă s-ar fi iubit, acest 

lucru nu ar fi fost posibil. Atunci când iubești poți să înveți să 

fi tolerant și să comunici. Asta lipsește oamenilor. Și vorbesc 

ca duhovnic, ca preot nu ca persoană civilă. Dacă crezi în 

iubire atunci nu da voie întunericului să pună stăpânire pe 

mintea ta.  

Cei care citesc mă găsesc pe YouTube „Aducătorul de 

Bucurie” și la numărul de telefon: 0721120120. Cu mare drag, 

mai ales că una dintre specializări este și în zona de 

naturopatie – medicină alternativă. Întotdeauna am spus că 

dacă ți-a dat medicul un diagnostic, să cerem încă o părere. 
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Chiar era o propunere pe tema aceasta, că dacă primești o 

informație sau astfel de situație, nu te speria. Mai există o 

șansă (și aceasta este găsită în Sfântul Maslu). 

AD: Întotdeauna mai există o șansă, întotdeauna trebuie 

să profiți de ea și să mergi pe orice cale consideri că te va 

face bine și cred că acest lucru este foarte important.  

Stimate domnule părinte profesor, vă mulțumesc foarte 

mult pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom 

revedea pentru că atipic sau nu, consider că a fost o discuție 

mai mult decât benefică pentru toți cei care ne urmăresc și 

este bine să venim din când în când cu altfel de lucruri, să ne 

mai și descrețim puțin frunțile, dar să învățăm să iubim, să 

fim mai buni, să dăruim și să mergem și pe calea credinței. 

EP: Le transmit cititorilor să nu se teamă. Nu vă temeți, că 

Dumnezeu este cu voi. Nu vă pierdeți credința și tot ce 

înseamnă astăzi suferință; ştergeţi din mintea voastră și 

înlocuiți suferința cu bucuria și strigați: Bucurie, bucurie, 

bucurie, hai la noi! 
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Depresia: o traumă a zilelor noastre – convorbiri cu dl 

Prof. Univ. Dr. Virgil Radu Enătescu, medic primar 

psihiatru, seful secției Clinicii de Psihiatrie 1, din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Timișoara 

 

 

MD: În capitolul de față vă propunem un dialog despre 

depresie care este principala cauză de dizabilitate luând în 

considerare majoritatea bolilor cronice. În acest sens, pentru 

a dezvolta discuția îl am alături de mine pe domnul Prof. 

Univ. Dr. Virgil Radu Enătescu – șeful Clinicii de Psihiatrie 

1, din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara.  

Bun venit, domnule conferențiar și vă mulțumesc pentru 

prezența în emisiune!  

VRE: Bine v-am găsit! Mulțumesc și eu de invitație!  

MD: Aș vrea să începem prin a dezvolta mai întâi ce 

înseamnă de fapt depresia. 

VRE: Depresia este o tulburare a dispoziției afective, 

practic este tulburarea psihică care se întâlnește cel mai 

frecvent în populația generală. Ce înțelegem prin tulburarea 

dispoziției afective? Înseamnă că dispoziția afectivă este 

modificată, dar este modificată la o intensitate peste pragul de 

normalitate. Pe de altă parte ce este foarte important, durata și 

reactivitatea ei la evenimentele exterioare este diferită față de 

starea de tristețe normală în sensul în care clar că durata 

predomină. Ca și criteriu temporal al diagnosticării depresiei 

avem cel puțin două săptămâni de dispoziție depresivă în cea 
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mai mare parte a zilei. Iar prin reactivitate înțelegem faptul că 

are un caracter endogen, deci indiferent de evenimentele, 

chiar dacă ele au conotație pozitivă care se produc în jurul 

individului ele nu influențează dispoziția afectivă. Pe de altă 

parte, un criteriu foarte important în a diferenția tristețea 

normală (că până la urmă tristețea este și o emoție normală) 

de depresie este măsura în care aceasta interferează cu 

capacitatea funcțională a individului, cu nivelul lui de a 

performa în toate ariile sale de existență, atât personal, cât și 

familiar, academic, profesional, social este foarte important! 

Întotdeauna trebuie să comparăm cum a fost persoana înainte 

de debutul unei anumite afecțiuni și cum este după aceea 

pentru că, încă o dată repet, este foarte important acest criteriu 

al funcționalității; este cel mai important! 

MD: Este o tulburare destul de serioasă, se pare. 

VRE: Da, bineînțeles, că are diverse grade de severitate, de 

intensitate, dar, din păcate, studiile au arătat că netratată, de 

cele mai multe ori, poate să se agraveze. 

MD: Există persoane care sunt mai predispuse decât alte 

persoane la această tulburare? 

VRE: Atunci când abordăm cauzalitatea, factorii etiologici, 

factorii etiopatogenetici trebuie să luăm în considerare că există 

anumite persoane mai vulnerabile. Această vulnerabilitate este 

conferită atât prin factori biologici, genetici, dar poate să fie 

conferită și prin factori biografici. Este foarte important 

istoricul de viață pe care l-a avut individul. Dacă ne referim la 

cauzalitate, nu există o singură cauză, la fel ca majoritatea 

tulburărior psihice majore și depresia are ca model etiopatogenetic 

modelul biopsihosocial, cu alte cuvinte la apariția depresiei 
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contribuie mai mulți factori de natură biologică, de natură 

psihologică și foarte important și factorii de natură socială. Din 

punct de vedere al factorilor biologici, bineînțeles genetica este 

poate că una din cele mai importante componente, dar nu este 

definitorie. Într-adevăr studiile genealogice au arătat faptul că 

la rudele de gradul I există o agregare a patologiei de timp 

depresiv în sensul în care cei care au o rudă de gradul 1 cu 

depresie sunt la un risc de 4 ori mai mare de a face depresie 

comparativ cu cei care nu au o astfel de rudă.  

Pe de altă parte, studiile realizate asupra gemenilor – 

monozigoți vs dizigoți (deci pe gemeni) – materialul genetic al 

celor monozigoți fiind aproape identic aceste studii au arătat 

faptul că există o diferență semnificativă în sensul că rata de 

concordanță e clar mai mare la gemenii monozigoți, ceea ce 

argumentează determinismul genetic; această rată de concordanță 

fiind undeva între 50-60%, ceea ce înseamnă că dacă unul din 

frați face depresie rata de concordanță e de 50-60%, probabilitatea 

e de 50-60% ca și celălalt frate să dezvolte de asemenea, un 

episod de depresie. Alte studii foarte importante care au pus în 

evidență componenta genetică au fost studiile pe adopții. 

Aceste studii au arătat faptul că riscul de a dezvolta depresie 

este dat nu de părintele adoptiv, ci de părintele biologic. Dacă 

ar fi fost părintele adoptiv atunci am fi vorbit mai degrabă de 

un determinism psihosocial educațional. Faptul că este 

determinat de părintele biologic, aici ne arată faptul că avem o 

componentă mai degrabă biologic-genetică. 

MD: Deci să înțelegem că dacă un membru al familiei, 

rudă de gradul I a suferit la un moment dat de depresie nu 

înseamnă obligatoriu că și cealaltă rudă va suferi. 
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VRE: Nu, nu este obligatoriu, doar că riscul este mai mare 

decât cel în populația generală. 

MD: Vă întreb pentru că am auzit păreri care spuneau că 

obligatoriu dacă mama sau tata au avut un episod depresiv 

automat va face și fiul de-a lungul vieții. Deci, nu este adevărat 

acest lucru? 

VRE: Nu, nu este o boală genetică, nu este cu transmitere 

mendeliană. Încă o dată, factorul genetic are o contribuție doar 

în parte la apariția depresiei. Factorul genetic poate să confere 

doar o vulnerabilitate mai crescută, dar nici într-un caz nu va 

duce direct la apariția bolii. 

MD: Spuneți-mi vă rog, ne influențează depresia stilul 

gândirii, modul în care gândim, felul în care vedem lucrurile 

și cum ne influențează? 

VRE: Deși spunem că depresia este o tulburare a dispoziției 

afective pentru că ea afectează în primul rând dispoziția 

noastră afectivă, afectivitatea, bineînțeles efectele ei se 

răsfrâng la nivelul tuturor nivelelor psihismului și gândirea 

este influențată de dispoziția afectivă. Pe de altă parte, această 

relație este o relație bidirecțională în sensul în care modul 

nostru de gândire poate să influențeze dispoziția noastră 

afectivă și tocmai de la această premisă pornește și teoria 

cognitivistă în conformitate cu care modul în care gândim un 

anumit eveniment, modul în care prelucrăm o anumită 

informație ne va determina dispoziția afectivă. 

MD: Am vorbit despre modul care ne influențează gândirea. 

Acum aș vrea să discutăm modul în care ne influențează 
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activitățile de zi cu zi, cum ne influențează la locul de muncă; 

se resimte această tulburare? 

VRE: Dacă vorbim despre depresie așa cum am menționat 

mai la începutul emisiunii, vorbim despre o stare de anormalitate, 

o stare patologică. Așa cum am mai spus, este clar că această 

stare ce iese din normalitate va influența în mod semnificativ 

capacitatea noastră de a funcționa. Ceea ce înseamnă că în 

mod cert indiferent că desfășurăm o muncă fizică sau o muncă 

intelectuală randamentul nostru va fi unul mult scăzut. În 

primul rând, vom avea o dificultate în a demara anumite 

activități, în al doilea rând vom avea dificultate în a ne încadra 

în timp, în a reuși să realizăm anumite sarcini de exemplu sau 

anumite activități, dar pe de altă parte dacă depresia este 

foarte, foarte severă este posibil chiar să ne aducă în situația 

în care să abandonăm anumite activități, să nu mai putem să 

îndeplinim aceste sarcini – fie ele sarcini legate de serviciu, 

fie că vorbim despre sarcini în plan familial, social sau de altă 

natură. 

MD: Este, într-adevăr, o tulburare foarte serioasă și cum 

spuneați mai devreme, cumva intervine o lentoare în desfășurarea 

activităților sau chiar dezinteres și de cele mai multe ori unui 

angajat i se spune că este leneș sau că nu mai vrea să muncească, 

dar nu știu câte persoane iau în considerare și faptul că 

angajatul e posibil să aibă această problemă care este foarte 

serioasă și care nu este de neglijat. 

VRE: Ceea ce vreau să subliniez este faptul că trebuie să 

avem o viziune de ansamblu asupra persoanei. Este extrem de 

important să sesizăm și să solicităm informații mai ales de la 

familie dacă nu cumva comportamentul persoanei respective 
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s-a modificat. Aici mă refer nu doar la activitatea profesională, 

mă refer la toate comportamentele, inclusiv la comportamentul 

social care e foarte important. 

MD: Cum influențează depresia factorul social? 

VRE: Un simptom foarte important, major este acela de 

retragere socială. Practic, pacientul care dezvoltă depresie nu 

mai este interesat și nu mai simte nevoia în acele momente, 

poate să fie chiar deranjat, în a socializa cu alte persoane. Se 

izolează din păcate; de foarte multe ori chiar respinge ajutorul 

oferit de către cei din jurul său. Fie că e vorba despre familie 

sau e vorba despre prieteni. Iar această retragere socială este 

un marker care trebuie să ne dea nouă un semnal de alarmă că 

ceva se întâmplă cu persoana respectivă și obligatoriu trebuie 

să ne adresăm unui specialist. 

MD: Ce alte lucruri va trebui să atragă atenția familiei sau 

prietenilor asupra comportamentului unei persoane care este 

posibil să sufere de această tulburare? 

VRE: Pe lângă faptul că individul poate să devină mai retras 

social există și alte simptome foarte importante. De exemplu, 

apare tulburarea de somn, apare insomnia. Insomnie care în 

mod specific în depresie este insomnie matinală; ceea ce 

înseamnă că pacientul se trezește cu câteva ore înainte de ora 

stabilită și nu mai poate să adoarmă. Cu alte cuvinte se reduce 

cantitatea de somn. Doarme în loc de 6-8 ore, doarme 4-5 ore. 

Dar ce este foarte important pe lângă că nu reușește să doarmă 

pacientul acuză faptul că se simte foarte obosit, ceea ce noi 

numim fatigabilitate. Bineînțeles că această stare de oboseală îl 

face să se simtă mai rău în cursul dimineții. Starea de rău 

matinal din depresie poate fi justificată în mai multe moduri, 
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dar insomnia este una din cauzele care poate să o provoace. O 

altă modificare de comportament este inapetență – pacientul nu 

mai are poftă de mâncare; secundar acestei inapetențe, în timp 

poate să apară scăderea în greutate. Scăderea în greutate care în 

depresia severă poate să fie chiar marcantă – am avut pacienți 

care au slăbit și 20-30 kg în decurs de câteva luni. O altă 

modificare foarte importantă (și aici mă refer în special la 

persoanele tinere): persoana poate să devină dezinteresată de 

relația intimă cu partenerul (un aspect foarte important, mai ales 

când vorbim despre persoanele tinere).  

Pe lângă acești markeri comportamentali care sunt oarecum 

observabili de către cei din jur, foarte important sunt foarte 

multe simptome care se desfășoară la nivel subiectiv și pe care 

pacientul de cele mai multe ori le acuză, se „plânge” de ele. 

Un simptom, de exemplu, cardinal alături de dispoziția de tip 

trist sau depresiv, este lipsa capacității de a mai resimți plăcere 

din activitățile care înainte îi făceau plăcere. De multe ori 

persoana care cere ajutor, persoana care are depresie „se 

plânge” de acest lucru; nu mai simte nicio plăcere din a privi 

la televizor, din a lectura o carte sau de obicei atunci când 

vrem să scoatem în evidență acest simptom este foarte 

important să întrebăm despre acele activități care îi făceau 

plăcere subiectului înainte de a debuta depresia.  

Dacă ne referim la interese, la curiozitate, la inițiativă, la 

ceea ce practic ar putea să motiveze anumite comportamente 

ale individului sau un lucru care ar trebui bine știut este faptul 

că toate acestea se estompează, se șterg; individul devine 

dezinteresat, nu mai are acea pornire, acea spontaneitate cu 
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care eram noi poate obișnuiți înainte; nivelul său de activitate 

se poate reduce destul de mult. 

MD: Ce ne puteți spune despre riscul suicidal? Crește 

depresia acest risc? 

VRE: O întrebare foarte bună pentru că la ora actuală 

statisticile Organizației Mondiale ale Sănătății ne arată faptul 

că 800.000 de decese sunt provocate de suicid la nivel 

mondial. Depresia fiind prima cauză care determină un astfel 

de comportament. Riscul suicidar, într-adevăr este semnificativ. 

Se pare, tot conform statisticilor realizate prin cercetări 

epidemiologice, cam 10-15% din persoanele care sunt afectate 

de depresie ajung mai devreme sau mai târziu să recurgă la un 

astfel de comportament suicidal. 

MD: Fac parte dintre persoanele care își premeditează 

actul suicidar, care pun la punct detalii nu doar cei spontani 

care vor să impresioneze oarecum? 

VRE: Da, întrebarea este foarte bună în sensul în care 

încearcă să facă o diferențiere între comportamentul parasuicidar 

(acel suicid mai mult demonstrativ) care apare mai mult la 

persoane mai tinere, care nu este precedat de ideația de tip 

suicidar și care denotă de cele mai multe ori o situație de 

conflict interpersonal. De exemplu, tânăra sau tânărul este 

părăsit de către partener și atunci în scop demonstrativ recurge 

la un astfel de comportament parasuicidar, fără intenția fermă 

de a-și pune capăt vieții; ba din contră, de cele mai multe ori 

se adoptă anumite comportamente sau are anumite modalități 

prin care oarecum își lasă un loc de siguranță că va supraviețui, 

cum ar fi de exemplu, ingestia de medicamente care nu sunt 

toxice și într-un număr mic sau ingestia de vitamine, nu de 
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medicamente. În depresie, din păcate, acest comportament 

suicidar este total diferit de parasuicid, în sensul în care el 

crește gradual ca severitate. Inițial apar ideile suicidare, cu 

mult înainte de a trece la tentativa suicidară. Ulterior avem 

planurile suicidare și în ultimă instanță este tentativa de suicid. 

MD: V-am întrebat despre suicid pentru că mi se pare cel 

mai bun motiv pentru care oamenii din jur ar trebui să fie mai 

atenți și să nu neglijeze persoanele care au anumite semne 

care duc cu gândul la această tulburare, la această depresie. 

Cum este evoluția oamenilor care au această tulburare? 

VRE: Evoluția naturală a depresiei fără să intervenim noi 

terapeutic este una de tip episodic, de tip recurent. Din păcate, 

studiile naturalistice au arătat că depresia are un grad foarte 

ridicat de cronicizare, de recurență. Netratat episodul de 

depresie, el ar dura undeva între 6 și 12 luni de zile. Nu mai 

vorbim de consecințele unei depresii netratate care sunt foarte, 

foarte de nedorit. Cu tratamentul, noi practic putem să 

reducem perioada unui astfel de episod la câteva săptămâni.  

Ce este foarte important să subliniem este faptul că din 

toate tulburările psihice, depresia este cea mai tratabilă boală, 

în sensul în care rata de răspuns terapeutic este una foarte 

ridicată. Obținem remisiuni în aproape 60% din cazuri. Aici 

vorbim despre remisiuni bune. După ce reușim să remitem 

episodul depresiv este foarte important ca pacientul să umeze 

un tratament de întreținere care se desfășoară în cadru 

ambulator. El are o durată de minim 1 an, în situația în care 

pacientul a prezentat un unic episod de depresie. În situația în 

care pacientul prezintă două episoade depresive este bine ca 

ulterior să urmeze minim 3 ani de tratament de întreținere, iar 
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dacă pacientul are mai mult de 3 episoade, din păcate, tratamentul 

trebuie gândit și conceput pentru tot restul vieții.  

Un alt aspect important pe cre vreau să îl știe cititorii este 

că pe lângă tratamentul medicamentos (lucrul acesta îl spun 

deși eu sunt psihiatru), este extrem de important tratamentul 

de timp psihologic; cu alte cuvinte este foarte importantă 

psihoterapia. De ce? Pentru că noi prin tratament biologic, 

prin antidepresive nu acționăm decât la nivel biologic. Practic 

încercăm să corectăm acele dezechilibre, acele disfuncții care 

există la nivelul neurotransmisiei cerebrale și bineînțeles că 

principalii neurotransmițători sunt serotonina și noradrenalina. 

Dar la nivel informațional, la nivelul gândirii cel mai 

important este să intervenim cu ajutorul psihoterapiei. Părerea 

mea din acest punct de vedere este că terapia cognitiv 

comportamentală până în prezent și-a dovedit cel mai bine 

eficiența. Eficiență care a fost argumentată, dublată ca dovadă 

și prin studiile de neuroimagistică. Studii care au arătat că în 

urma psihoterapiei de tip cognitiv comportamental modificările 

care s-au produs (s-au restabilit anumite echilibre la nivelul 

funcționării cerebrale) pot să fie suficiente. Din păcate – și eu 

vorbesc aici din perspectiva lucrătorului în domeniul sănătății 

mintale – nu ajung la noi nici măcar depresiile de intensitate 

moderată. Foarte puțin probabil că vor ajunge depresiile de 

intensitate ușoară. Practic pot să spun că aproape toți pacienții 

care ajung să solicite ajutor (sau rudele care solicită ajutor), 

au depresie de intensitate peste nivelul moderat. 

MD: Există alte metode de tratament în afara medicației și 

a psihoterapiei pentru depresie? 
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VRE: Da, din fericire există o paletă de intervenții mult mai 

largă. De exemplu, în ultimele decenii a apărut ceea ce numim 

noi tehnici de psihiatrie intervențională sau de neuromodulare. 

Stimularea magnetică transcraniană s-a dovedit a fi o 

intervenție destul de eficientă. Ea inițial a fost utilizată în 

domeniul bolilor neurologice, dar ulterior s-a demonstrat că 

are eficacitate bună și în patologia psihiatrică, depresia fiind 

unul din diagnosticele principale căreia i se poate adresa. Pe 

lângă stimularea craniană transcraniană, stimularea electrică 

transcraniană vorbim aici despre o stimulare electrică cu un 

curent continuu, de mică intensitate, undeva 1 miliamperi și 

care încearcă să reechilibreze activitatea electrică a neuronilor 

de la nivelul lobilor prefrontali. Eu aplic o astfel de tehnică la 

pacienții cu depresie. Din păcate, acest gen de intervenție nu 

este decontată de către Casa de Asigurări.  

Cum am spus, aceasta este o modalitate de a încerca să 

reechilibrăm activitatea neuronilor de la nivelul lobului frontal, 

de la nivelul cortexului prefrontal în sensul în care vrem să 

stimulăm neuronii din emisfera stângă (care se pare că în 

depresie au o activitate scăzută) și din contră să producem o 

scădere a activității neuronilor din cortexul prefrontal drept care 

se pare că în depresie este hiperactiv și se încearcă o 

reechilibrare. Și acest gen de terapie se desfășoară în 12 ședințe, 

iar rata de respondență terapeutică este aproape similară cu 

tratamentul medicamentos. Mai există, mai ales în depresia 

sezonieră (care este o depresie atipică pentru că se manifestă cu 

hipersomnie și polifagie, adică pacientul doarme mai mult și 

mănâncă mai mult). Această formă de depresie apare mai 

frecvent în emisfera nordică. În această situație se aplică terapia 

cu lumina strălucitoare pentru că acolo se pare că avem un 
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exces al secreție de melatonină care se secretă și în timpul zilei, 

nu numai pe parcursul nopții. 

Ca intervenție extrem de rezervată, doar pentru cazuri 

extrem de severe este terapia electroconvulsivantă prin care se 

induce o criză epileptică iatrogenă. Bineînțeles, pacientul este 

anesteziat, este sub controlul medicului anestezist. Această 

terapie electroconvulsivantă se aplică doar în situațiile de 

depresie severă și vorbesc despre depresia unde există risc vital, 

în care pacientul prezintă refuz alimentar, refuză să se mai 

hidrateze și unde nu avem timp suficient ca să așteptăm 

instalarea efectului medicației antidepresive (această durată de 

timp fiind undeva între 8-10 zile). 

MD: Spuneți-mi, vă rog, există particularități de manifestare 

a depresiei în raport cu perioada vieții? 

VRE: Da, există o anumită diversitate în modalitatea de 

manifestare clinică a depresiei în raport cu vârsta. Este bine să 

știm acest lucru! De exemplu, la adolescenți depresia se 

manifestă cu un nivel foarte crescut de iritabilitate, dar să știți 

că și de nonconformism și de opoziționism. De multe ori, din 

păcate, sărind mai degrabă în evidență această latură a 

iritabilității crescute, a refuzului de a îndeplini anumite sarcini, 

acești tineri sunt etichetați în mod greșit ca având tulburări de 

comportament coroborat și cu scăderea performanței școlare vă 

dați seama că mulți se gândesc că are tulburări de comportament. 

Foarte greșit pentru că în foarte multe situații s-a dovedit faptul 

că ei practic trec printr-un episod de depresie. De ce este 

important să știm acest lucru? Pentru că dacă acești tineri dacă 

ar beneficia de intervenție terapeutică acest lucru ar putea să 

remedieze această problemă și ar putea să îi ofere o șansă din 
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nou tânărului de a performa în mod adecvat. Pe de altă parte, o 

altă vârstă vulnerabilă este vârsta a treia. Nu trebuie să omitem 

faptul că la vârsta a treia se reduce rețeaua socială; aceasta 

având un rol extrem de important în a ne proteja în fața 

depresiei; o dată că se reduce prin pensionare. După ce ne 

pensionăm pierdem legătura cu colegii de serviciu; pe de altă 

parte, moartea prietenilor, a partenerului. De foarte multe ori 

vârstnicii nu recunosc dispoziția de tip depresiv. În schimb în 

tabloul clinic apar foarte multe acuze de tip somatoform. Cu 

alte cuvinte „se plâng” de alte simptome de tip dureros. Aceste 

dureri au caracter atipic în raport cu durerea, cu substrat 

organic. De asemenea, apare inapetența, scad în greutate. 

Ce este important este faptul că de multe ori ei neagă 

dispoziția de tip depresiv și atunci cei din familie, cei din jur, 

mai ales copiii se alarmează pentru că se gândesc că persoana 

poate este suferindă de o boală neoplazică. De aici începe un 

lung șir de investigații, care ne arată că persoana nu are nimic 

din punct de vedere organic și abia în final medicul care 

coordonează cazul se gândește să trimită și către psihiatru. Este 

acea depresie descrisă de Kielholz: depresie mascată prin 

simptome somatice. Și în situația acestor persoane tratamentul 

antidepresiv în mod inechivoc este de un ajutor foarte mare. În 

sensul în care ameliorează această simptomatologie și 

bineînțeles, trebuie să avem în vedere și ameliorarea calității 

vieții acestor persoane.  

O altă etapă de viață extrem de vulnerabilă este perioada 

peripartum, înainte de naștere, în perioada sarcinii și după 

naștere (postpartum). Din păcate, este foarte încetățenită ideea 

că atunci când ești gravidă ești în centrul atenției și ești protejată 
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în fața depresiei, ceea ce este foarte fals. Toate studiile de la ora 

actuală au arătat faptul că depresia și anxietatea la gravidă sunt 

stări psihopatologice extrem de frecvente, cel puțin la fel de 

frecvente ca la femeia care nu se află într-o astfel de perioadă, 

dacă nu mai frecvente. Mai mult, trebuie să ne gândim că în 

această situație nu vorbim despre un singur suflet, vorbim 

despre două suflete: și despre mamă și despre copil. Netratată 

depresia peripartum și postpartum va avea consecințe nu doar 

asupra mamei, va avea consecințe asupra dezvoltării 

neuropsihice ale copilului. Repercursiunile pot să aibă 

consecințe și la distanță, adică s-a demonstrat faptul că pot să 

apară anumite tulburări de natură psihiatrică chiar la vârsta 

adolescenței, la copii care provin din mame netratate. 

MD: Vă mulțumesc pentru această informație. Într-adevăr, 

sunt cazuri în care femeia după naștere au impresia că așa 

trebuie să fie și că nu trebui tratat. 

VRE: Este un lucru pe care l-ați punctat foarte bine, în sensul 

în care există o condiție, o stare (mă refer în special între ziua a 

3-a și a 5-a postpartum), numită tristețe postpartum, care este o 

stare cvasifiziologică și care este datorată modificărilor hormonale. 

Se produce o scădere dramatică a nivelului de estrogen în 

organismul proaspetei mame. De exemplu, estriolul care este 

cea mai activă componentă a estrogenilor scade de aproape 

1000 ori. Acești hormoni estrogeni au un rol de feedback 

pozitiv asupra serotoninei. Ei prăbușindu-se, automat se 

prăbușește și serotonina. În mod complementar se pare că se 

intensifică activitatea anumitor enzime: monaminoxidază care 

oxidează serotonina și care nu fac decât să contribuie în mod 

suplimentar la scăderea nivelului de serotonină. Această tristețe 
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postpartum care se traduce clinic prin depresie de intensitate 

ușoară, nu necesită intervenție de tip medicamentos, dar 

intervenția cel puțin de tip consiliere este absolut necesară și 

din câte știu, din fericire, la nivelul ambelor clinici de obstretică 

și ginecologie avem psihologi care se ocupă de consilierea 

acestor mame. 

Această tristețe postpartum nu este un diagnostic în sine, 

dar este un marker care ne atrage atenția asupra riscului de 

apariție a depresiei postpartum. Se pare că femeile care trec 

mai intens prin această tristețe sunt la un risc de cel puțin 4 ori 

mai mare de a dezvolta în următoarele săptămâni, chiar luni, 

depresie postpartum. 

MD: Din experiența dumneavoastră, de ce credeți că 

oameni neagă că sunt în depresie? 

VRE: În primul rând că tristețea este o trăire subiectivă. 

Majoritatea simptomelor, atunci când vorbim despre tulburări 

psihice sunt subiective. Pacientul fiind marcat de trăirea 

aceasta depresivă are și anumite simptome cognitive, are o 

capacitate de autoevaluare scăzută. Acesta poate să fie un 

motiv serios pentru care poate să nu realizeze sau să nu 

evalueze corect starea sa psihică. Un alt motiv foarte 

important este cel al stigmatului pe care îl antrenează orice 

diagnostic psihiatric. Din păcate, trebuie să recunoaștem că 

încă nu avem acel nivel suficient de educație, astfel încât să 

nu facem anumite discriminări sau să nu avem comportamente 

prin care să discriminăm persoanele cu probleme de natură 

psihiatrică.  

O altă problemă este faptul că unora dintre pacienții noștri 

le este teamă să nu își piardă locul de muncă. Adevărul este că 
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sunt profesii unde un diagnostic de depresie automat îl face 

inapt pentru a-și mai continua exercitarea profesiei. Alte 

motive pentru care acele persoane nu recunosc că au depresie 

sunt, de exemplu, dacă sunt tineri părinți se gândesc ca nu 

cumva să fie incapabili sau considerați ca fiind incapabili în 

a-și exercita datoria de părinte. Există foarte, foarte multe 

motive; pornind de la motive personale, individuale și 

terminând cu motive care țin de contextul social. 

MD: Vă rog să îmi spuneți pe scurt, care sunt complicațiile 

depresiei? 

VRE: Noi am punctat pentru că este cea mai importantă 

complicație și cea mai de temut: suicidul. Dar pe lângă suicid 

mai există multe alte complicații, complicații psihiatrice 

(frecvent depresia se complică cu anxietatea, anxietatea fie 

generalizată, fie atacuri de panică, fie că vorbim despre 

tulburări de tip anxios fobic – practic substratul neurobiologic 

atât pentru depresie cât și pentru tulburările de anxietate este 

unul foarte apropiat, chiar comun: disfuncția serotoninei). 

Foarte, foarte important este consumul de substanțe (noi de 

multe ori ne întâlnim cu situații în care alcoolismul este 

secundar, este secundar unei depresii în acest caz) pentru că 

prin tratamentul depresiei automat se va remite și problema 

alcoolismului.  

Persoanele mai tinere recurg la consumul de substanțe 

ilicite. Aici mă refer în special la droguri care au un efect 

psihostimulant, fie la un consumul de amfetamină (cocaină 

mai rar, mai mult amfetamine pentru că se simt slăbite, lipsite 

de energie, cu un randament scăzut și atunci se gândesc că 

dacă consumă amfetamine această stare s-ar ameliora). Dar 
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foarte important – și de această dată vorbim de persoane mai 

înaintate, cu foarte multe boli medicale cronice – teza mea de 

doctorat a avut ca temă comorbiditatea medicală la pacienții 

cu tulburare depresivă majoră, așa că pot să zic că m-am 

documentat foarte mult în acest domeniu. Pot să vă spun că 

riscul de boli cardiovasculare, riscul de diabat zaharat (de tip 

II) este de cel puțin 5-6 ori mai mare la pacienții cu depresie 

comparativ cu pacienții care nu au depresie. De foarte multe 

ori observăm în practica noastră clinică faptul că prin 

ameliorarea depresiei se ameliorează și parametri biologici 

asociați bolilor cronice pe care le au în comorbiditate cu 

depresia. 
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Disciplina ca un stil de viață – sfaturi practice de la 

doctorul psiholog Lavinia Melania Bratu 

 

MD: În cele ce urmează vă propun să vorbim despre 

disciplină. Cât de ușor sau cât de greu este să fim disciplinați 

și cât de mult ne ajută acest lucru. O avem alături de noi, în 

această seară, pe doamna doctor psiholog Lavinia Bratu. 

Bun venit, doamna doctor! Vă mulțumesc pentru prezență. 

Disciplina sună a ceva impus, a ceva împotriva voinței 

noastre. Așadar, ce înseamnă disciplina și de ce am vrea să 

fim disciplinați? 

LB: Bun găsit! Da; nu plecați niciunde; încerc să vă 

împrietenesc cu termenul de disciplină. Acum este toamnă, a 

început și școala. Avem tendința să credem că acest termen 

este mai mult pentru copiii noștri, pentru momentele în care 

suntem în sala de clasă, de curs, când suntem la școală. Am să 

vă spun că disciplina este de fapt o chestiune de conștiință a 

vieții. Disciplina este un proces pe care ar fi bine să ne gândim 

să îl integrăm în întreaga noastră viață, cum se spune că omul 

pe tot parcursul vieții învață.  

Pe scurt, aș putea spune despre disciplină ca o definiție 

neacademică este să faci ceea ce ai de făcut și când nu ai chef 

să faci lucrul acela. Întorcând fațeta, practic nivelul nostru, din 

punct de vedere al neuroștiinței, lobul frontal, neocortexul – 

cel mai evoluat din creierul nostru, al omului și ce ne 

diferențiază de restul viețuitoarelor și ne plasează în vârful 

piramidei trofice; partea de disciplină ține de acest neocortex, 

ține de această conștiință. Dacă stăm să ne gândim un copil 
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mic dacă nu este într-o disciplină nu evoluează și nu se 

dezvoltă ca să ajună un om de nădejde, un om mare. Dacă stăm 

să ne gândim un sportiv nu va ajunge niciodată să aibă un 

rezultat, un succes în munca lui dacă nu va avea o disciplină 

strânsă. Nu trebuie să fim sportivi de performanță, ci să ne 

gândim ca simpli oameni în obiectivele pe care ni le 

propunem: că ne gândim să slăbim 10 kg, că ne dorim să 

accedem într-o carieră, că ne dorim alt post în cariera 

profesională, că ne dorim să fim oameni mai buni pe orice 

palier de dezvoltare personală... în toate acestea avem nevoie 

de disciplină, în primul rând. Nu avansăm, nu putem să 

progresăm.  

Disciplina este modul prin care noi ajungem să ne cunoaștem 

mai bine decât stratul superficial, prin care ne descoperim 

valorile. Un om care nu are disciplină până la urmă nu are 

nevoie de nicio credință, nu are nevoie de a lăsa de la el pentru 

a da la celălalt; rămâne un om izolat în existență. 

MD: Am observat că ați spus că disciplină înseamnă să 

facem și ceea ce nu avem chef să facem. Acest lucru este foarte 

greu pentru că probabil creierul nostru percepe ca pe o 

recompensă o activitate imediată și atunci amânăm un lucru 

care ne-ar ajuta în viitor și alegem lucrurile care ne bucură 

pe moment. Cum reușim să ne educăm creierul în așa fel încât 

să facem activități care știm că ne-ar ajuta peste ani de zile, 

pe o perioadă mai îndelungată. 

LB: Capacitatea este ca prin momentul prezent să 

preconizăm realitatea prezentă, să vedem cum va arăta viitorul 

nostru. Atât timp cât vom cădea în plasa plăcerilor imediate, 

parcursul nu este atât de strălucit. De câte ori vom încerca, 
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vom da curs plăcerilor de moment și imediate, iar ele au un 

efect pe moment, sunt cumva înșelătoare pentru că nu ne cresc 

în niciun fel. Orice străduință are pe viitor un beneficiu. 

Atunci când eu fac și sacrific ceva din timpul meu muncind, 

preocupându-mă, studiind evitând plăcerile imediate cu 

siguranță voi simți imediat în viața mea, în viitorul meu și în 

conştiinţa mea cum se deschid alte perspective de viață. Așa 

funcționăm.  

Apropo de disciplină, atât de frumos este prezentată disciplina 

în cartea uneia dintre cele mai luminate minți ale momentului 

Jordan Peterson „12 reguli de viață”; vorbește impresionant 

despre disciplină și este uimitor să găsești acolo vorbindu-se 

despre Iisus Hristos ca model, vorbindu-se despre disciplina 

din Noul Testament; e o carte fabuloasă, apropo de cum aș 

putea să trăiesc mai bine, cum aș putea să fac ca viaţa mea să 

fie mai bună de acum încolo și cum aș putea să fiu mai fericit 

pentru că până la urmă căutăm într-un mod inconștient această 

fericire sau stare de bine care nu vine niciodată din plăcerile 

imediate. Dacă eu acum doresc să mănânc două savarine sau 

o prăjitură sau o ciocolată, eu știu că este o chestiune de 

moment. S-ar putea ca peste o jumătate de oră sau după ce am 

mâncat-o să zic: de ce am făcut asta iarăși? Nu îmi trebuie la 

nimic, mă și grăbesc să o mănânc, iar gustul îl simt doar în 

gură, nu mă bucur de nimic și pe urmă mă frustrez, mă 

pedepsesc și viața mea devine gri, în niciun caz nu capătă 

perspectivă. Dar dacă mă abțin de la lucrul acesta reușesc să 

asced un alt nivel al meu. Urc un alt nivel de stare și de 

conștiință. Am reușit! Și o dată ce ai reușit acest lucru mărunt, 

perspectivele de a reuși în toate celelate arii crește tot mai 

mult.  
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Dacă e să mă gândesc la disciplină, mă gândesc și la un alt 

mentor la nivel mondial, poate cel mai mare coach la nivel 

global: Robin Sharma. Are bestseller-uri scrise, a deschis 

conferința Brand Minds, de la București. A fost un eveniment 

uimitor cu mii de oameni, a fost primul speaker la ora 9. Cu 

ce credeți că a început? Cu disciplina. Cât de important este 

să ai un program de disciplină. El ne povestea din viața lui că 

se trezește în fiecare zi la 5 dimineața, că aleargă o jumate de 

oră; cât de importantă este disciplina la acest mod simplu și 

banal de ați manevra telefonul. Cât de mult contează să nu fii 

în permanență tentat să mai vezi ceva pe telefon și să îl lași, 

disciplinat, să îl verifici doar din când în când. Acest obicei de 

a verifica telefonul te scoate din starea de prezență, te scoate 

din conexiunea pe care o ai cu ceilalți cu dialogurile pe care 

le ai de făcut, pur şi simplu este o împrăștiere a noastră. 

MD: Este destul de greu mai ales să nu verificăm telefonul 

sau să nu mâncăm ceva dulce. Probabil că ne creăm cu 

această ocazie și o dependență, mai ales dependența de dulce, 

dar și de telefon în același timp, pare destul de complicat și 

probabil că cei mai mulți oameni trebuie să ajungă la un 

anumit nivel (de ex. obezitate) ca să își dea seama că trebuie 

să devină disciplinați. 

LB: Mă gândesc la pacienții mei în cabinetul de nutriție că 

unii dintre ei sunt oameni sănătoși, mulți tineri care au înțeles 

că mâncarea are un rol foarte important în starea de sănătate 

sau în prevenția bolilor sau că mâncarea este medicamentul de 

zi cu zi. Sunt atât de multe tentații și cum toată lumea se 

pricepe la mâncare și vin în cabinet și spun că „vreau să mă 

învățați să mănânc sănătos”. Sunt oameni care dinainte de a 
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se întâmpla ceva grav sau să se întâmple un necaz cu viața lor 

sau să apară o boală, vin ca să se pună la punct cu lucrurile 

acestea. Practic, într-un proces de dezvoltare personală 

întotdeauna se începe cu corpul. Dacă nu ești disciplinat cu 

ceea ce mănânci, cu un program de odihnă pentru refacerea 

sistemului nervos, cu mișcarea fizică pentru oxigenarea 

creierului nu neapărat pentru musculatură; este foarte greu să 

ajungi să faci performanțe în celelalte arii (doar dacă ești un 

talent înnăscut sau un geniu).  

În general, vedeți oamenii din ziua de azi, care mentorează, 

care ajută oamenii, pe ceilalți, să fie mai buni în diverse arii 

indiferent că vorbim despre business, leadership sau sănătate; 

toți sunt foarte disciplinați în programul lor și cu siguranță 

sunt atenți la ce mănâncă. Cealaltă categorie de persoane care 

vin în cabinet sunt cei care deja au o boală; fie suferă de 

dislipidemie, diabet, cancer, scleroză multiplă. Oamenii 

aceștia au ajuns într-un punct greu al vieții lor, în care trupul 

le dă semnale că nu fac bine ceva în viața lor fie legat de 

mâncare, de modul de viaţă, de felul în care gândesc (toate 

sunt legate) și care au nevoie de îndrumarea aceasta din punct 

de vedere nutrițional. Prima categorie de persoane care vine 

de bună voie și vor să învețe sunt și autodidacți, sunt treziți la 

realitate și sunt într-un proces de maturizare. Apropo, dacă nu 

mă pot abține de la ciocolată sau nu pot să îmi organizez 

telefonul într-un fel să nu fiu dependent de el... aceasta este o 

chestiune mai degrabă imatură. În momentul în care vrei un 

anumit lucru și ai stabilit exact de ce, cum spunea marele 

filosof Nietzsche „te împrietenești cu oricare CUM”. Cum să 

fac asta? De ce să fac asta? Și cum fac asta? Cu siguranță când 

știu de ce sunt în stare, atunci o și realizez acel lucru.  
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MD: Spuneți-mi, vă rog, cu care dintre cele două categorii 

de pacienți care vin la dumneavoastră, vă este mai ușor să 

lucrați: cu cei care vin din proprie inițiativă sau cu ceilalți 

care au dat de necaz și sunt oarecum nevoiți? 

LB: În primul rând starea de simpatie o am cu prima 

categorie. E minunat să ne întâlnim, învăţ și eu foarte multe 

de la ei, sunt oameni foarte faini. Noi toți avem de învățat unii 

de la alții. În general, eu sunt convinsă că în cabinet eu fac 

jumătate din treabă poate specializat în domeniul meu, dar 

viața celui care vine în fața mea, a pacientului nu o cunosc. El 

este specialistul în acest domeniu și cumva la mijloc ne 

întâlnim și încercăm să punem lucrurile într-o ordine mai 

bună. Cea de-a doua categorie – acolo suferinţa transformă 

oamenii, pe unii dintre ei îi transformă în oameni mai buni 

care vin și cumva cu o smerenie și cu o asumare și își doresc 

să meargă înainte, să fie bine, iar pe unii suferința ne face mai 

răi și ne învrăjbește. E foarte greu de lucrat cu acești oameni. 

În general ca terapeut pot să spun, care lucrez cu oameni de 

mai bine de ani de zile, de mulți ani am observat un lucru: că 

e foarte greu să lucrezi cu un om care nu își dorește un progres 

personal, nu doar un segment.  

Vine, de exemplu, o pacientă care spune că vrea să slăbească 6 

kg până în octombrie că atunci are nunta. Ok. Îmi dau seama 

că va slăbi 6 kg, va face aceasta, dar după octombrie și după 

nuntă se va îngrășa poate mai mult de 6 kg. E foarte important, 

acesta e primul pas pe care îl fac cu oamenii pe care îi 

întâlnesc: să le lărgesc puțin spectrul dacă nu e deschis. Să 

înțeleagă că un demers într-o disciplină, (apropo de nutriție) 

va cuprinde toate ariile vieții și că e foarte fain să aibă o 
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dorință de evoluție cu totul în viața lor. Schimbând felul în 

care te hrănești începi să schimbi felul în care gândești, pentru 

că începi să vezi lumea altfel inevitabil. Mâncarea are 

informație nutrițională, dar are și informație energetică de 

viață, care ne schimbă cu totul perspectiva. Și asta am văzut-

o în lucrul cu oamenii, am văzut-o pe propria piele și 

bineînțeles că se scrie în cărți despre această energie uimitoare 

a alimentelor. 

MD: Cum ne influențează gândirea negativă? 

LB: De la mintea omului pleacă toate, așa se spune în 

cultura noastră creștină și așa de frumos părintele Teofil 

Părăian spunea: „Un om care vrea să își facă ordine în viață, 

mai întâi ar fi bine să își facă ordine în minte.” Stăpânirea 

aceasta a minții... vedeți... În neuroștiință se vorbește de un 

număr de 60.000 de gânduri ale omului pe zi. Imaginați-vă 

câte ne trec prin cap. Apropo de tema noastră, de disciplină, 

este foarte important ca la un moment dat să ne disciplinăm 

aceste gânduri pentru că de foarte multe ori ni se întâmplă și 

cu siguranță vi s-a întâmplat și dumneavoastră să aveți o zi în 

care nu ați făcut mare lucru fizic, dar vă simțiți super epuizat 

din toate punctele de vedere. Aceasta pentru că poate mintea 

noastră nu a stat o clipă locului, a fost într-un ping-pong 

trepidant de gânduri care ne scot din starea de prezență, care 

ne scot din puterea de a fi conectat cu ce facem real, ne scot 

din puterea de a fi conectați cu ceilalți, de a fi autentic, nu că 

suntem cu ceilalți și mental mă gândesc la alte lucruri și doar 

la un nivel superficial întrețin conversația cu cel de lângă 

mine. 

MD: Aceasta se întâmplă frecvent... 



Mirabela & Adiran Dinescu 

Good-Life Style: învățături pentru starea ta de bine, de la experți din România 

 

94 
 

LB: Știți ce este uimitor? Că ne răpește nouă foarte multă 

energie. 

MD: Și cum facem să oprim această acțiune a creierului? 

LB: Dacă ar fi să ne gândim la această disciplinare la nivel 

mental sunt mai multe variante pe care le putem alege. Am 

scris recent despre cum ar fi să ții un jurnal al gândurilor. 

Foarte interesant, deși ni se pare greu pentru că jurnal țin 

adolescenții. Da, țin adolescenții într-o perioadă în care au 

nevoie maximă pentru evoluția lor și repet, cred că omul 

evoluează în permanență și cred că mai există două-trei 

perioade în viața noastră când putem să ținem un jurnal la 40-

50 de ani când vrem să ne monitorizăm. Un jurnal în care 

trecem emoțiile noastre de peste zi ne face să ne cunoaștem 

mai bine pe noi, începem să observăm ce ne trece zilnic prin 

cap și uitându-te ce ai scris zici: Doamne, dar cum am putut 

să mă gândesc la lucrurile acestea sau cum mi-au putut trece 

emoțiile acestea prin cap? De ce nu am gestionat altfel situația 

aceasta ca să nu ajung la lucrurile acestea? E o chestiune 

individuală, de muncă a noastră cu noi. Bineînțeles că putem 

să facem aceasta într-un cabinet cu un psiholog, cu un 

clinician sau cu un psihoterapeut holistic, dar putem să o 

facem și noi urmărindu-ne.  

De exemplu, eu am un exercițiu pe care tot timpul îi 

îndemn pe pacienți să îl facă: oprește-te din când în când și fă-

ți o scanare; cum te simți, te doare ceva, ţi-e cald, ți-e bine, 

ești confortabil? Scanează-ți și mintea – ce îmi trece prin 

minte acum? Gândurile acestea sunt constructive, sunt 

adevărate, mă duc într-o parte sau pur și simplu îmi consumă 

energia și îmi fac haos în minte? Bineînțeles că putem practica 
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tot felul de meditații, rugăciuni. Fiecare dintre noi are propriul 

mod prin care își liniștește mintea cât poate, pas cu pas, pentru 

că nimic nu se întâmplă pe loc, minuni facem mai greu și cu 

această conștiință și această nevoie de limpezire, în momentul 

în care avem această atenție asupra gândurilor noastre 

începem să avem o anumită claritate asupra lucrurilor pe care 

le avem de făcut, o anumită lejeritate în a face lucrile pe care 

le avem de făcut și cumva lucrurile se întâmplă într-un flux 

energetic de oferit-primit cu cei din jurul nostru. Fizica 

cuantică spune că suntem interconectați cu toții în fiecare 

moment și că este un flux permanent de oferit-primit 

energetic; vorbesc de neuroștiință, clar. 

MD: Sunt sigură că ar fi benefic să facem acest lucru, dar 

în același timp sunt sigură că există oameni care ar spune că 

„lasă-mă că nu am timp să îmi notez în agendă, ce să scriu ce 

gândesc toată ziua... mi-ar lua mult timp să scriu asta.” De ce 

credeți că oamenii tind să alerge prin viață, prin activități, prin 

tot ce au de făcut și să neglijeze acest aspect al disciplinei? 

LB: Este interesant cum nu ne place partea aceasta de 

disciplină sau de jurnal și o să vreau să revin la jurnal, la 

jurnalul alimentar cu pacienții mei. Da, este interesant cum ne 

complacem, de exemplu, într-o stare de pilot automat în care 

dimineața ne trezim mergem la baie, ne facem o cafea, ne 

aprindem o țigară, mâncăm, mergem la muncă, venim, dăm 

drumul la televizor... facem lucrurile într-o stereotipie care nu 

ne duce niciunde. Ne ține sub o stare de plafonare și nu 

evoluăm, nu mergem, cumva sunt atât de mulți oameni între 

noi care zic „viața mea nu are nicio culoare, nu găsesc niciun 

sens, eventual rostul meu pe pământ este să pot să îmi hrănesc 
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familia și să îi îngrijesc și să pot ca femeie să îi îngrijesc pe 

toți din casă și să merg la muncă.” Noi suntem mai mult de 

atât. Noi avem aici o misiune a noastră cu noi ca valori 

personale, umane. Nu trebuie neapărat să crezi în viața de 

apoi; e suficient să îți dai seama că așa cum oamenii din jurul 

nostru sunt atât de mulți care strălucesc (și când spun că 

strălucesc mă gândesc că sunt oameni care fac lucruri care 

mută munții, sunt oameni de succes) fiecare dintre noi poate 

să facă aceasta. În tot ceea ce văd și cum percep eu cred că 

fiecare dintre noi are un potențial imens. E adevărat, unii 

dintre noi avem șansa să creștem într-un mediu care ne 

dezvoltă și care ne crește în direcția aceasta, alții nu au această 

șansă, dar după 30 de ani șansa este toată a noastră; să putem 

să reparăm ceea ce nu au putut părinții noștri să ne ofere și să 

putem să ne luăm puterea asupra vieții noastre în mâinile 

noastre. 

MD: De ce după 30 de ani? 

LB: Poate că până la 30 de ani creierul nostru nu este 

pregătit să facă aceste eforturi. La 30 de ani se spune că este 

această etapă în care ai închis o parte de primit și cercetat și 

începi să vezi tu ce poți din ceea ce ai învățat până acum să 

valorifici, să dai mai departe; pentru că viața este despre felul 

în care ne și dăruim celorlalți. În cartea lui Jordan Peterson, 

foarte interesant, mereu vine cu întrebări de genul: „Cum aș 

putea să fac ca viața mea să fie mai bună de azi înainte?; ce aș 

putea să fac ca eu să fiu mai fericit mâine?; cum aș putea ca 

ziua mea să înceapă azi și seara să se termine mai frumos?”, 

la un moment dat aceste întrebări duc spre o întrebare 

uimitoare: „dar de fapt cum aș putea să fac ca viața mea să fie 
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mai bună pentru cei din jurul meu?”; pentru că despre aceasta 

este vorba la un moment dat. Vin cu mare drag în emisiune și 

merg oriunde mă cheamă oamenii să vorbesc și mă gândesc: 

Doamne, dacă s-ar uita oamenii și ar prinde o idee, un cuvânt, 

nu atât de mult informații cât un imbold de a face ceva pentru 

viața lor mai bine și mai bun. Acesta este motivul pentru care 

și eu din tot ceea ce învăț, din tot ceea ce scriu, citesc cumva 

vreau să dau mai departe; important e să știm că și ceilalți se 

folosesc de ceea ce facem. 

MD: Disciplina până la urmă înseamnă fericire, într-acolo 

duce. Doar că dacă ne disciplinăm și încercăm să ne gândim 

ce ar trebui să facem, ce urmează să facem, să ne stabilim 

niște ținte și să le atingem, oare nu cumva devine o rutină la 

un moment dat? 

LB: Rutina este și să bei bere și cafea în fiecare zi, depinde 

ce introducem noi în rutina noastră. Da, eu când mi-ați spus 

rutină mă gândesc egal ritualuri, mă gândesc egal obiceiuri, și 

aceasta înseamnă la început o implementare la nivel conștient 

intelectual cumva forțată, indusă. Nu merge simplu. Ar fi ușor 

să zicem de mâine nu mai mănânc dulciuri, de mâine mănânc 

sănătos, de mâine nu mai fumez; nu merge această raționalitate 

intelectuală ca să ne determine să și împlinim lucrurile acestea. 

E un cumul de factori: ori vine o boală și când medicul îți 

spune „de mâine nu mai fumezi că nu știu ce ți se întâmplă”, 

știți bine că oamenii reacționează de frică și frica ne îndeamnă 

să putem schimba un obicei cu altul. Pur și simplu nu mai 

fumăm, ci bem un pahar de apă sau facem alte lucruri în timpul 

acela. Da, disciplina, ați zis foarte bine, duce spre fericire. Am 

două situații la care vă provoc să vă gândiți: un sportiv de 
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performanță când atinge performanța și cucerește un titlu, ia un 

premiu, plânge de fericire și lucrul acesta durează foarte puțin. 

Imaginați-vă cât timp are sacrificat în urmă, câte ore, zeci de 

mii de ore sacrificate, muncite, dedicate pentru acel moment de 

glorie. Este uimitor pentru că acel moment de glorie schimbă 

cu totul în perspectiva lui, a vieții și a celor din jurul lui.  

Sau mă gândesc la o mămică. O tânără care rămâne 

însărcinată și care duce sarcina ştim bine că primele 3 luni sunt 

mai grele adică e o perioadă mai grea, mai dificilă în viața ei 

și nașterea în sine (Ce durere! Doamnelor, știu că mă 

înțelegeți) și momentul în care apare copilul totul s-a uitat, 

totul este dat uitării și acel moment practic anulează și reușește 

să te umple de bucurie. Cred că la aceasta ar trebui să ne 

gândim atunci când ne propunem să fim disciplinați. Nu vrem 

să fim disciplinați, e ok. Dacă vrei să duci o viață în care nu ai 

de ce să îți răpești 5 minute să notezi într-un jurnal. Cât poate 

să însemne asta; 5 minute pentru tine ți se pare mult? Nu e 

mult deloc.  

Sunt oameni pe care îi provoc să scrie într-un jurnal alimentar 

ceea ce au mâncat. Este cel mai simplu mod prin care poți să 

înveți mănânci sănătos, este și cel mai trainic pentru că în 

momentul în care începi să scrii vezi ce ai mâncat, ce ai scris și 

imediat îți poți da seama că a fost prea mult, că nu a fost bine. 

Bineînțeles, după o perioadă de câteva săptămâni sau luni în 

care te documentezi pe partea aceasta sau lucrezi cu cineva 

specializat îți dai seama singur și este cea mai bună învățătură. 

Așa poți lucra cu un om și așa poți lucra cu tine în momentul în 

care faci lucrurile practic. 5 minute îți ia să notezi. Sunt oameni 

care au fost super reticenți în lucrul acesta. „Vai, cum să fac 
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asta?”. I-am îndemnat să își ia un caiet drăguț, le-am sugerat 

lucrurile acestea, de momentele de care ne putem agăţa și ne 

putem ancora ca ulterior să putem deprinde obiceiul. Apoi 

veneau și spuneau: „Doamnă, dar cum am putut fi reticentă 

pentru 2-3-5 minute pe zi că îmi face atât de bine să scriu, plus 

că îmi scriu și emoțiile principale ale zilei pe lângă mâncare.” 

Este fantastic că începi să fii conștient de tine, începi să te 

cunoști pe tine mai bine ca să nu mai vorbim de descoperirea 

valorilor și intrarea într-un lăuntru mult mai profund.  

Un om care nu are o disciplină și care are o rutină mai 

„default” formată, nu la nivel conștient, ci pur și simplu s-a 

format în timp, acela nu are nevoie să facă nici un sacrificiu, nu 

are nevoie să se disciplineze, să dăruiască; nici nu putem vorbi 

de o credință acolo, dar nu cred că putem vorbi de o stare de bine, 

de o „culoare roz” a vieții lui în adânc. Vorbim mai degrabă, cu 

iertare, de-o superficialitate și poate de o incapacitate de a 

deschide o ușă și de a merge într-o direcție care este așteptată 

pentru noi toți. 

MD: Vorbind cu dumneavoastră de la începutul emisiunii 

despre disciplină mă gândesc că pare greu la început, dar mi-

a venit în minte ce spunea Constantin Brâncuși: „Greu nu este 

să faci un lucru, greu este să te pui în starea de a-l face.” 

Până la urmă așa este, că ne gândim la început: vai, dar până 

fac, până le așez pe toate, până mă gândesc ce să fac..., dar 

când te apuci să le faci nu mai pare așa greu. 

LB: Absolut! 

MD: Mai vreu să vorbim despre jurnalul alimentar, cum 

funcționează? 
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LB: Așa cum vă spuneam este până la urmă cel mai simplu, 

cel mai eficient mod de a învăța să mănânci sănătos. Sunt 

oameni care după 3-4 întâlniri (de obicei sunt 4 întâlniri cu 

mine pe nutriție) e provocant să ne întâlnim după o lună sau 

peste 3 luni, depinde de caz, în care să își scrie în ultimele 

două săptămâni ce mănâncă. Uimitor! Uimitor pentru că 

uneori aș putea să iau acele meniuri și să le pun într-o carte, 

cum arată o dietă aproape perfectă pentru persoana aleasă de 

ea. Noi știm ce avem nevoie, dacă am fi puțin în contact cu 

noi am înțelege și ce avem nevoie să mâncăm acum: poate un 

fruct, poate proteine... ne-ar spune corpul, dar nu mai avem 

această comunicare, nu mai suntem atenți la noi. Jurnalul este 

eficient.  

De exemplu, Robin Sharma scria într-una din cărțile lui 

chiar de leadership că este super eficient pentru că îți dă 

posibilitatea să te cunoști pe tine mult mai bine. Începi să ai 

contact cu tine mult mai bine. Pare banal dar, nu este. De 

exemplu, acum în jurnal personal îmi notez 3 lucruri pentru 

care sunt recunoscătoare seara înainte să mă culc. Mă așez pe o 

vibrație, pe o energie, pe un gând prin care practic îmi aduc 

aminte de ziua care a trecut, de momentele cele mai faine și e 

foarte important ce avem în gând, cum ne culcăm, cum ne 

trezim. Dacă ne culcăm bine, ne trezim bine, mâncăm bine. 

Dacă nu dormim bine, cu siguranță vom alege mâncare într-un 

anumit fel pentru că nu suntem odihniți. Ele sunt toate legate. 

Somnul e foarte important din punct de vedere hormonal, 

neuronal (știm bine, refacerea neuronilor influențează foarte 

mult alegerile nutriționale din ziua următoare). 
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MD: Să înțeleg că un pacient obez poate să fi ajuns obez 

pentru că a avut un somn neodihnitor sau un somn agitat? 

LB: La obezitate este un cumul de factori, dar cu siguranță 

și acesta poate să influențeze pentru că ne influențează până 

la urmă nivelul acesta de leptină și de grelină care ne induce 

starea de foame, respectiv starea de sațietate; nemaivorbind de 

nivelul de insulină care este și el afectat sau cortizonul. 

Dimineața dacă noi suntem tot timpul stresați, tot timpul 

agitați este evident că secreția de cortizon este mai mare și va 

influența nivelul de insulină și cererea de dulce sporește. Știm 

bine că atunci când suntem supărați, necăjiți vrem ceva dulce, 

dar vrem pentru că de fapt nivelul nostru de energie și din 

punct de vedere hormonal este dereglat; nu e neapărat un 

capriciu.  

MD: Putem substitui cu ceva pofta de dulce? 

LB: Putem să o substituim în primul rând cu iubire, cu 

afecțiune. Se spune clar: „sunt în depresie sau m-a părăsit 

iubitul, mănânc ciocolată, înghețată...”, știm din cărți și din 

filme și aici există un dram de adevăr. Cu siguranță, în 

momentul în care suntem supărați avem nevoie să ni se spună 

din exterior „Sunt aici cu tine, sunt alături de tine”. Eu scriu 

acum o carte despre dependențe și este incredibil ce se 

întâmplă la dependenți: nevoia de comuniune și comunicare 

este cea care ne împinge spre dependențe. Uimitor! Deci poate 

fi substituită cu aceasta. Și acum trecând în plan mai concret 

– când ne este poftă de dulce să ne gândim instant la apă, să 

consumăm un pahar mare de apă; aceasta s-ar putea să ne 

regleze puțin într-un anumit fel, să ne liniștească și 

bineînțeles, când vrem să consumăm dulciuri putem să ne 
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gândim la fructe de sezon. Eu am întotdeauna un măr și o 

banană cu mine, pentru că atunci când îmi simt nivelul 

energetic scăzut nu o să pot să compar un croissant cu o 

banană, pentru că banana are potasiu, are un carbohidrat bun, 

are calorii pline. Un croissant are calorii goale, îmi dă o 

plăcere de moment, dar mă înșeală vis-a-vis de nutrienți și e 

bine să ne gândim la aceasta. 

MD: Țin minte că v-am întrebat la un moment dat de ce am 

alege o banană și nu un croissant și mi-ați răspuns: „Pentru 

că croissantele nu cresc în pom.” Într-adevăr, alegerile cele 

mai sănătoase le putem face pornind de la ceva foarte simplu. 

Ce ne oferă natura e binevenit, ce nu, ar trebui să ne mai 

gândim. 

LB: Simplitatea este o mare provocare pentru noi toți, 

pentru că simplitatea ne duce la claritate și ne duce la liniște, 

iar liniștea înseamnă așezare și fericire, stare de bine. Suntem 

complicați și în gusturi și în căutarea aceasta a gusturilor, 

suntem complicați și într-o industrie chimică care are zeci de 

substanțe chimice pe care le folosim în mâncare. Oare de ce 

ne trebuie atât de multe? E o industrie... 

MB: Am observat, de exemplu că atunci când mergem la 

supermarket suntem tentați să ne uităm după ambalaje colorate 

frumos, după miros, după gust, dar prea puțin ne uităm pe 

ingrediente, pe ceea ce conține ceea ce cumpărăm noi. Cum ar 

trebui să ne orientăm când mergem la cumpărături, după ce ar 

trebuie să ne uităm ca să știm că am făcut o alegere corectă? 

LB: În primul rând, ar fi bine să ne obișnuim să citim 

eticheta produselor, pentru că este foarte important să știi ce 

mănânci. De multe ori am avut discuția cu pacienți care încep 
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să citească eticheta și zic: „Doamne, nu am înțeles nimic de 

pe ea, erau numai chestii chimice, formule chimice” și 

automat natural când citești acest lucru îți vine să zici: „nu știu 

lucrurile acestea, mai bine nu mănânc asta.” Încet. Încet lucrul 

acesta ne dezvoltă. De exemplu, luăm un produs și nu 

înțelegem ce conține. Poate unul dintre termeni e un E, un 

aditiv... dăm pe Google, și începem să căutăm despre el. 

Super. Într-un minut știi ce conține acel produs și știi dacă este 

bine sau nu să îl consumi. De obicei la E-uri sunt unele care 

sunt contraindicate la diverse afecțiuni. La majoritatea se 

spune că nu provoacă niciun fel de rău, putem să le 

consumăm, cu toate acestea există câteva specificații, cum ar 

fi că nu este bine de dat femeilor gravide sau copiilor până în 

3 ani. Atunci e evident că ar fi bine să fim și noi atenți la 

lucrurile acestea. Odată ce deprindem această practică de a fi 

atenți (pentru că până la urmă e o disciplină și aceasta, e o 

disciplină să vezi și să vrei să știi ce mănânci, pentru că 

mâncarea s-ar putea să fie sănătatea ta sau boala ta de peste 10 

ani) începem să citim etichetele, începem încet să facem o 

distincție.  

Profesorul Mencinicopschi avea o poveste foarte drăguță 

despre cum să mergem la cumpărături: „Luați-vă bunica sau 

străbunica de acolo de la munte, de la țară și mergeți cu ea la 

supermarket și o să vedeți ce pune ea în coș și asta să puneți 

și voi în coș. Niciodată ei nu vor fi tentați și nu vor fi luați de 

produse din reclame, de colorații, de mirosuri, de tentație. 

Acestea sunt un marketing. Putem să le consumăm și pe ele 

din când în când. Este clar că o mâncare este comestibilă sau 

necomestibilă; și și acestea sunt comestibile, doar că ele nu ar 

trebui să facă parte zilnic din dieta noastră și nu ar trebui să 
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înlocuim acele produse naturale întru-totul cu aceste produse. 

Foarte faină chestiunea aceasta. Avem nevoie de produse 

integrale. Evident că ne căutăm produsele integrale; dacă scrie 

100% integral cu atât mai mult acel produs este pentru noi. 

Vorbeam de energia mâncării. Energia mâncării sunt acele 

enzime care se găsesc doar în cele care cresc în circuitul din 

jurul nostru – cu solul, cu soarele, cu apa, cu ploaie... tot ce 

înseamnă circuitul vieții în natură, în jurul nostru. Cele care 

sunt făcute în fabrici și uzine sunt lipsite de această energetică. 

Ele ne oferă plăcere de moment, dar sunt super înșelătoare din 

punct de vedere al nutrienților și din punct de vedere al 

energiei pe care ne-o furnizează – ne-o iau, nu ne-o dau. 

MD: Din păcate nu observăm că a mânca bine nu înseamnă 

a mânca mult cantitativ. Aceasta este o greșeală pe care o 

facem, o facem des, care ar trebui disciplinată. Observăm că 

servim o masă foarte bogată și după o oră, două ne este foame 

din nou.  

LB: Cu siguranță, după pizza, după două ore organismul îți 

spune: „hello, mie mi-e foame, ai mâncat ceva super bun acum 

două ore, dar nu mi-am luat niciun nutrient. Am nevoie de 

mâncare pe bune să mă hrănească.” Așa se întâmplă. Mai sunt 

oameni care își imaginează că în momentul în care mănânci 

cât mai aproape de natural: semințe, nuci, fructe uscate... este 

super costisitor. Dar deloc nu este costisitor pentru că mănânci 

mult mai puțin, cantitatea de care ai nevoie este mult mai 

puțină, pentru că iei toți nutrienții de care ai nevoie. Din 

contră, îți aduci un beneficiu sănătății și calculele nici într-un 

caz nu sunt mai costisitoare; nici poveste. 

MD: Ar fi bine să începem cât mai mulți să gândim așa. 
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LB: Da, dar este zona de confort. La fel ca cel care spune 

„de ce să noteze 5 minute într-un jurnal?!”. Sunt într-o zonă 

de confort care nu îmi aduce nicio perspectivă, lucrurile merg 

într-o rutină, de la o zi la alta, mai fericit, mai nefericit, mă 

mai uit la televizor, mă mai leg de fericirea sau nefericirea 

celorlalți și îmi petrec viața. Doar că nu despre aceasta este 

vorba, nu despre zona aceasta de confort. Orice lucru în viața 

aceasta dacă vrem să îl ducem la un nivel mai înalt, în orice, 

are nevoie de părăsirea zonei de confort; are nevoie să faci 

ceva altfel și provocarea aceasta cred că ne rămâne toată viața.  

Părintele Arsenie Boca are un citat foarte frumos: „Cel mai 

greu lucru este să te vezi pe tine și să vezi cum îți petreci 

vremea”. Ceea ce ai spus tu cu starea este foarte fain. Într-

adevăr, ai nevoie de o stare ca să capeți o structură ulterioară. 

Și această stare nu pot să ți-o dau eu ție, tu mie. Această stare 

pot să o aduc eu în conștiința mea printr-o disciplină, printr-un 

act de voință, prin claritatea lucrului pe care vreau să îl fac și de 

ce. Iar la noi, la adulți la un moment dat nu avem nevoie de 

disciplină? Ba da. Nu poți cere copilului disciplinat, să fie 

disciplinat la școală, acasă sau în mediul social dacă tu nu ai o 

disciplină a ta de viață. Copiii văd. Nu trebuie să fie la fel ca a 

lui, dar trebuie să fie disciplina ta, programul tău pentru că ești 

liderul copilului tău (copilul este cu ochii pe tine) ca mamă și 

ca tată. Ceea ce vede la tine ia mai departe și poate acesta poate 

fi un imbold. Sunt mămici care vin în cabinet și spun că „vreau 

să învăț să mănânc sănătos pentru că copilul meu are un an și 

vreau să fiu un model bun.” Excelent, e extraordinar. Părinții 

întotdeauna vor trebui să fie „disciplinați”, în sensul de adunați, 

conștienți, atenți, să facă lucruri într-un anumit ritm conștient 

intelectual pentru că sunt model pentru copii lor.  
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MD: Obezitatea infantilă a ajuns la niște limite destul de 

îngrijorătoare în zilele noastre. Cum facem să disciplinăm un 

astfel de copil care efectiv cere dulciuri, mâncăruri nesănătoase, 

are obiceiuri mai puțin bune? 

LB: Atunci când a apărut statistica pe anul trecut în care 

am luat locul I la copii obezi în Europa și în care spunea 

statistica că 1 din 4 copii este obez în România și unul dintre 

ei este supraponderal, am fost și eu foarte revoltată, din păcate, 

mergând într-o campanie în mediul rural am regăsit acolo 

foarte mulți supraponderali și cu grad de obezitate și atunci 

am zis că aceasta înseamnă că la țară ajung aceste informații 

de reclame despre produse care sunt înșelătoare, consumă 

aceste produse și cad în capcana aceasta neglijentă a nutriției. 

În momentul în care vine la mine în cabinet un copil până în 

14 ani, eu am de stat de vorbă cu mama și cu cine gătește în 

casă. Depinde foarte mult de noi.  

Se întâmplă, într-adevăr, să fie anumite disfuncții la nivelul 

fiziologiei interne care să determine acestea, dar de obicei e 

un cumul de factori, e o neglijență a noastră; copilul capătă 

această formă de sedentarism (în general la obezitate se merge 

mână în mână cu sedentarismul); copilului îi place să stea din 

ce în ce mai mult la calculator, începe să fie sedentar, nu iese 

afară, nu are conexiune cu natura: nu urcă în copaci, nu sare 

garduri... cum de fapt ar trebui să facă un copil. Mediul acesta 

destul de închis (sunt situațiile acestea când suntem în bloc și 

nu avem unde să lăsăm copiii la joacă) ne aduce din păcate în 

această stare, dar părinții nu au voie să neglijeze aceste aspecte 

și să gândească că dacă o săptămână întreagă copilul nu are 

mediu natural, nu are contact cu natura, în weekend trebuie să 
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facă acest efort și să îl scoată afară undeva. Nu ne trebuie mulți 

bani ca să ieșim. Putem să ieșim vara cu cortul, putem să 

alegem lucruri super simple, dar cu mare mare valoare în 

dezvoltarea și în repararea anumitor neglijențe. Copii au 

nevoie de mișcare. Sedentarismul este cel care provoacă cel 

mai mult partea de obezitate și bineînțeles, există o disciplină 

și un control al lucrurilor pe care le consumăm. Nu îți dau bani 

să iei ce vrei tu la școală pentru că s-ar putea, din păcate, ca în 

jurul școlii să fie numai surse neeficiente nutrițional, numai 

tentații și bucurii de moment. Trebuie cumva să disciplinăm 

din start, dar să știți că dacă noi ca părinți ne disciplinăm, 

copiii vor face lucrul acesta după noi.  

Adresam o întrebare unei paciente: „– Cine l-a învățat pe 

copil să mănânce aceste lucruri? Cine i le-a cumpărat?”,” – 

Eu!”, „ – Tot dumneavoastră veți face efortul de a-l dezvăța 

să facă asta.” Poate sună dur, dar nu e; e real, aceasta este 

realitatea. Acum schimbați lucrurile acestea prin exemplul 

personal, prin alegeri și prin foarte multă răbdare. Dacă 

copilul meu nu mănâncă spanac, de 40 de ori pot să mă pun la 

masă eu și soțul și să savurăm spanac gătit și copilul să se uite 

și să zică „iarăși mănâncă spanac?!”, dar la un moment dat va 

mânca și el spanac. Este o chestiune de răbdare, de așezare, 

nu forțat, nu cu supărări, nu amenințări, nu acestea educă, dar 

din păcate ne mai scapă la toți ca părinți, evident, pentru că 

sunt zile mai grele, dar amintiți-vă că răbdarea și „de ce” fac 

lucrul acesta, având un răspuns clar, cum găsim cu siguranță. 

MD: Deci ținta, atunci când vedem un copil supraponderal 

sau obez, o reprezintă părinții de fapt și presupun că dacă 

părinții sunt disciplinați și își învață copilul să nu facă anumite 
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alegeri greșite, nici nu le va face pentru că nici nu are de unde 

să știe de ele. Nu are cum să știe gustul mâncărurilor procesate 

care dau dependență: zahărul, etc... Știu pe cineva care nu a 

mâncat niciodată ceva care e cu zahăr. 

LB: Sunt copii care până la 3-5 ani nu au gustat zahăr și nu 

mănâncă. Nu se consumă în familie, toate dulciurile se fac cu 

miere, se fac cu zahăr de cocos, cu alți îndulcitori. 

MD: Ce părere aveți? 

LB: Mi se pare extraordinar. Eu ador mierea. Am un hobby 

drăgălaș în a avea mai multe feluri de miere acasă, pentru că 

nu consum zahăr de mult timp. Chiar am avut un click la un 

moment dat că eu le tot spun pacienților să nu consume zahăr 

în situații de diabet, de cancer etc, dar cum ar fi să nu mănânc 

eu zahăr? A fost fantastic pentru că mi se pare că așa 

informația merge mult mai bine – Eu nu mănânc zahăr, poți 

face și tu. 

MD: A fost greu? 

LB: Nu a fost greu, a fost un click, a venit pe partea de 

„wow” – pot să fac asta, o fac pentru ceilalți. De obicei, poate 

ni se pare greu să facem lucrurile pentru noi. Aici voința nu 

lucrează în cea mai eficientă formă, dar când facem lucrurile 

pentru ceilalți începem să devenim mai conștiincioși. Ca 

părinți mereu spun că dacă devenim o dată conștienți de 

lucrurile pe care le dorim, dăruirea pentru copii noștri și 

schimbarea vin firesc, adică cu drag. Se spune că cea mai 

frumoasă operă de artă a unui părinte este creșterea propriului 

copil. Dacă avem această posibilitate, șansă, de ce să nu facem 

un lucru excelent? 
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MD: Ar fi un lucru excelent pentru toți părinții să încerce 

de pe-acum să devină mai disciplinați pentru copii; ar fi o 

alegere asumată și foarte, foarte bună. 

LB: Lucrul acesta vi l-am spus și dumneavoastră și mi-l 

spun și mie acum pentru că sunt foarte multe lucruri de pus la 

punct în viața fiecăruia dintre noi. 

MD: Într-adevăr, trebuie să devenim conștienți de aceste 

lucruri. Spuneți-mi, vă rog, cât de consecvenți sunt oamenii 

care vin la dumneavostră, cu care interacționați. Înțeleg, cu 

cei tineri care vin din propria inițiativă e mai ușor de lucrat 

și sunt mai consecvenți, dar ceilalți care trebuie să facă o 

schimbare bruscă sunt consecvenți? 

LB: În momentul în care am început consilierile de nutriție, 

acum 6 ani, nu a trecut un an și mi-am dat seama că căpătasem 

o frustrare fantastică. Nu puteam să ajut exact așa cum ar fi 

trebuit. Simțeam că ceva nu e în regulă și mi-am dat seama 

foarte repede că de fapt mâncarea este o chestiune ce ține foarte 

mult de emoții și de stare emoțională. Acesta este și motivul 

pentru care am studiat psihologia și nu practic psihoterapia doar 

că mă ajută foarte mult în munca pe care o am și în coaching 

(cu unii dintre ei e un fel de coaching). Mâncarea e strâns legată 

de emoții și în momentul în care simt și văd la pacienții mei o 

chestiune care nu e pe patologic, o discutăm și reglăm aceste 

lucruri înainte de a regla farfuria. Până la urmă să reglezi 

mâncarea și lucrurile pe care le ai în farfurie nu e un lucru greu. 

Doar să înțelegi de ce faci asta și să fi consecvent rămâne lucrul 

dificil de implementat și greu de făcut. Tocmai de aceasta ai 

nevoie din punct de vedere emoțional ca psihicul să fie pregătit 

pentru partea aceasta. Atunci când întâlnesc cazuri care duc 
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spre o patologie sau sunt lucruri mult mai adânci din urmă, 

recomand să meargă la un psihoterapeut. Sau de exemplu cu 

pacienții obezi sunt absolut convinsă (și cred că colegii mei îmi 

dau dreptate), în momentul în care o persoană obeză vrea să 

ajungă la normalitate are nevoie de terapie nutrițională și are 

nevoie de psihoterapie cu siguranță. Este o muncă care se face 

pe două planuri invariabil. 

MD: Pentru că de la obezitate la un indice corporal normal 

este cale lungă și într-adevăr această persoană are nevoie de 

perseverență. 

LB: Da, și de perseverență, și în plus sunt niște traume 

acolo undeva în urmă. În mod normal, noi nu am avea de ce 

să ne pedepsim și să ne traumatizăm pe noi, dar facem aceasta 

în momentul în care mâncăm noaptea sau mâncăm pe ascuns 

sau mâncam compulsiv. Nu mâncăm compulsiv că așa simțim 

noi că așa ne este bine. Este o pedeapsă, e o tristețe, e o super 

adâncă durere acolo care ne îndeamnă să facem aceasta. O 

persoană bulimică sau anorexică nu face lucrurile acestea 

conștient, că așa este bine pentru ea, că este autosabotare până 

la urmă. Nu vreau să mă autodistrug. Este sinucidere pas cu 

pas. E clar că e altceva acolo. E o durere adâncă și de fapt 

acestea sunt strigăte de ajutor, într-un mod așa transpus în 

realitate. Cu toții, cred că, am trăit într-o lume și o generație 

în care părinții poate nu au știut cel mai bine cum să ne 

ghideze și să ne îndrepte în viața pe care ne-o formăm ulterior 

ca adulți și cred că avem cu toții unele lucruri pe care am putea 

să le reparăm sau să le reorganizăm din urmă, mai mici sau 

mai mari. 



Mirabela & Adiran Dinescu 

Good-Life Style: învățături pentru starea ta de bine, de la experți din România 

 

111 
 

MD: Cât de bine și de important ar fi să devenim pas cu pas 

conștienți de viața noastră, de alegerile noastre; conștienți de 

unde vom ajunge pe termen lung. 

LB: Această stare de conștiință este tot mai perpetuu pusă 

în orice dialog, în orice discuție, pe orice plan. Într-adevăr, 

această stare de conștiență vine să ne pună într-o stare de 

atitudine. E o stare de atitudine firească pe care trebuie să o 

avem. Nu e vorba de spiritualitate occidentală, cât e vorba și 

de cultură creștină care spune „minte trează și inimă curată”. 

Avem nevoie și de partea aceasta pentru că suntem bombardați 

de foarte multe informații. Acum trăim o eră a informației în 

care este musai să avem atenție la ce și cine lăsăm să vină spre 

noi, apropos de starea de conștiență. Eu, de exemplu, scriu 

foarte mult pe blog și din ceea ce eu practic obiceiurile mele 

toate sunt acolo pentru cei care urmăresc cele scrise de mine 

sau pe rețele de socializare. 

MD: Unde pot să vă urmărească cititorii și să citească 

ceea ce ați spus? 

LB: Sunt sute de articole pe https://www.laviniabratu.ro/, 

cu siguranță vor rezona cu multe dintre ele; pe pagina de 

facebook https://www.facebook.com/melania.lavinia sau pe 

pagina https://www.facebook.com/DieteticaDrLaviniaBratu. 

Scriu din experiențe; din ceea ce eu trăiesc. Am învățat că cel 

mai bine dacă vreau să ajut ar fi să spun din ceea ce eu am trăit 

și ceea ce trăiesc. Aceasta merge cel mai bine. Scriu despre 

lucrurile acestea și pentru mine anul începe în septembrie (așa 

cum începe și în calendarul ortodox), dar pentru mine începe 

atunci pentru că încep eu activitatea didactică, pentru copila 

mea începe școala și cumva primele obiective și startul începe 
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în 1 septembrie. Cu ce am pornit eu? – vă spun pentru că poate 

vă inspir – cu o stare de atenție. Vreau să trăiesc mai atent de 

azi înainte; mai atent la felul în care mă manifest, mai atent la 

felul în care conduc mașina, mai atent la felul în care 

interacționez cu ceilalți. Cât de atentă pot să fiu cu cei pe care 

îi iubesc, în primul rând, și și cu ceilalți. 

MD: Cu toții ar trebui să facem acest lucru! 
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Adevăruri optimiste despre cancer – de la domnul Conf. 

Univ. Dr. Șerban Negru, medic primar                             

de oncologie medicală 

 

MD: În capitolul de față vom vorbi despre o patologie 

deloc prietenoasă – cancerul – cu invitatul nostru, domnul 

Conf. Univ. Dr. Șerban Negru, medic primar de oncologie 

medicală. Bun venit, domnule doctor; vă mulțumesc pentru că 

sunteți alături de noi. 

ȘN: Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație.  

MD: De ce considerați dumneavoastră că în zilele noastre 

cancerul este o boală atât de frecventă? 

ȘN: Pentru că noi, cu medicina modernă, am învățat să 

tratăm bolile în funcție de gravitatea lor; așa am reușit să 

rezolvăm principala cauză de mortalitate care exista acum 100 

de ani – infecțiile – am reușit așadar să o stăpânim, aceasta 

fiind pe parcursul istoriei omenirii cea mai cruntă cauză de 

deces. Apoi am învățat, progresiv, să controlăm patologia 

cardio-vasculară, iar mortalitatea prin bolile cardio-vasculare 

a tot scăzut. Din nefericire, pe de o parte, știm să tratăm mai 

greu cancerul, dar pe de altă parte există o incidență mai mare 

a cancerelor. Din aceste motive, boala aceasta tinde să devină 

principalul ucigaș al omenirii; există o predicţie că peste 10-

15 ani, la nivel mondial, cancerul va fi principala cauză de 

mortalitate. 

MD: Credeți că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, 

vom putea ajunge să tratăm complet această patologie, așa cum 

spuneți că s-a întâmplat cu celelalte date ca exemplu din trecut? 
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ȘN: Astăzi reușim oricum, mult mai mult decât în urmă cu 

100 de ani, să vindecăm bolile canceroase. Statistica 

americană (ca să luăm acest exemplu) spune că în prezent 

circa 70% din acei oameni depășesc pragul de 5 ani de la 

diagnostic, fapt care reprezintă în fond un bun indicator de 

vindecare. Cu alte cuvinte, 2 cancere din 3, în momentul de 

față pot fi, dacă nu vindecate, cel puțin mult controlate și 

putem să transformăm cancerul într-o boală cronică. O bună 

parte dintre cancere așadar, pot fi vindecate; o bună parte pot 

fi controlate pe termen lung; dar rămâne însă și o parte 

semnificativă din această patologie care continuă să fie 

agresivă până la a deveni la un moment dat incontrolabilă și 

mortală. E o realitate pe care o avem astăzi, dar sunt convins 

că, așa cum am învățat să tratăm infecțiile și alte boli din 

trecut, probabil că vom învăța în curând să vindecăm 

majoritatea cancerelor, dar, desigur, fără să ne facem speranțe 

de a atinge procentul ideal de 100%, care de fapt nu e atins 

nici în alte patologii. În continuare se moare de infecții și de 

boli cardiovasculare, de exemplu. Medicina nu va atinge 

performanța de a ne face nemuritori într-un interval foarte 

scurt de timp.  

MD: Dar poate, într-un interval de timp mai lung se va 

ajunge și acolo. 

ȘN: Aceasta deja e o zonă filosofică, în care e greu de 

discutat în prezent în mod realist.  

MD: Din ce în ce mai frecvent auzim despre cazuri de 

cancer apărute la tineri; de ce credeți că se întâmplă acest 

lucru? Facem noi ceva greșit? 
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ȘN: Există într-adevăr o creștere, dar una ușoară; și subliniez: 

vorbim de una ușoară, pentru că trebuie să înțelegem, pe de o 

parte incidența este într-o ușoară creștere la copii și la tineri, 

dar pe de altă parte (și asta e o veste foarte bună), procentul de 

copii vindecați de cancer, este tot mai mare – astăzi el a ajuns 

undeva în jurul valorii de 80%. Ceea ce este de-a dreptul 

spectaculos; adică 4 copii din 5 care se vindecă, își duc viața 

normal până la bătrânețea naturală. De ce sunt mai multe cazuri 

la tineri? Există două explicații: prima ar fi faptul că este o 

creștere aparentă, derivată din aceea că reușim să diagnosticăm 

mai des cancere, care acum 40-50 de ani erau încadrate la cauze 

de mortalitate necunoscute (deci astăzi le diagnosticăm mai 

corect). Pe de altă parte e posibil să fie și o cauză determinată 

de noxe, de tot felul de substanțe toxice care apar în jurul 

nostru; personal nu am date certe în acest sens.  

MD: Există o categorie mai frecventă de copii care dezvoltă 

cancer, sau anumiți factori de risc ce se manifestă la unii 

copii? 

ȘN: Nu știu să existe. Însă cu certitudine există o componentă 

genetică. Dar nu vă pot răspunde cu exactitate pentru că nu 

sunt oncolog pediatru – trebuie să vă precizez din capul 

locului – specialitatea mea se limitează la patologia adultului. 

Dar după știința mea există, într-adevăr, o componentă 

genetică la copii și până la urmă (exact ca și în cazul adulților) 

există o foarte mare proporție a hazardului – acel ghinion de 

care vorbim adesea – situație în care nu poți decât să speculezi 

de ce a făcut cineva o anumită formă de boală.  

MD: Practic, orice persoană ar putea să facă un cancer, 

pe parcursul vieții? 
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ȘN: Da. Și din păcate, probabilitatea de a o face, oricare 

dintre noi, este destul de mare. Sigur că depinde de noi să 

creștem sau să scădem această probabilitate, prin comportamentul 

și stilul de viață. Dar indiferent cât de mult ne-am proteja și 

am evita factorii de risc, acea componentă a hazardului 

rămâne în continuare activă, nimeni nu o poate gestiona 

complet.  

MD: Deci, practic, ține și de destinul fiecăruia de a scăpa 

de boală. 

ȘN: Da, de destin, de noroc, putem să-i spunem cum doriți.  

MD: Eu îmi manifest optimismul și sper că în viitor vom 

putea ști cu mai mare exactitate în mod predictiv ce persoană 

este dispusă la ce fel de boli pe care există riscul să le dezvolte 

pe parcursul vieții și să putem adopta măsuri preventive mai 

certe. Spuneți-mi vă rog, pentru dumneavoastră, ca medic cu 

atât de îndelungată experiență în domeniul oncologiei 

medicale, există vreun tip de cancer în fața căruia sunteți 

complet dezarmat? 

ȘN: Complet dezarmat nu. Doar că există într-adevăr 

cancere pentru care resursele terapeutice sunt mai limitate. 

Cancerul pancreatic, de pildă; dar în continuare, un caz de 

cancer pancreatic, descoperit la timp, operabil, poate fi 

vindecat. Doar că proporția e mai mică decât în alte localizări. 

Bineînţeles că un cancer pancreatic metastatic cel mai adesea 

este mortal, dar și aici avem o minoritate de pacienți care 

răspund bine la chimioterapie și pe care îi ținem în tratament 

ani de zile; am în evidență pacienți cu cancer pancreatic 

metastatic de 5-6 ani, care răspund la tratamentele clasice și 

din când în când fac și chimioterapie și boala regresează. Din 
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păcate însă, la astfel de patologii regula e alta: evoluția este în 

ciuda tratamentului. Așa cum spuneam anterior, unele cancere 

sunt mai agresive și răspund mai greu la tratamente; dar există 

și alte cancere extrem de vindecabile – un exemplu clasic ar fi 

cancerul testicular; în anii ’70 au apărut sărurile de platină 

care au schimbat complet tratamentul medical al acestui 

cancer; dacă până atunci marea majoritate a pacienților 

mureau prin metastaze, de atunci încoace (iată, de peste 40 de 

ani) aproape toate cazurile se vindecă – peste 90% – făcând 

chimioterapie.  

MD: Dar în situația cancerului osos? 

ȘN: Dacă vă referiți la cancerul primar osos (la osteosarcom), 

acesta este un cancer cu un prognostic mediocru (să spunem) 

care răspunde la chimioterapie, dar avem o rată de eșec și aici. 

Cel mai adesea, însă, osul este localizarea pentru metastaze, 

pentru că marile cancere, cele mai frecvente – cancerul de sân, 

cancerul de prostată – metastazează osos. Aici vorbim 

desigur, de alte tratamente. Ca o veste mai bună, metastazele 

exclusiv osoase de la anumite cancere au un prognostic mai 

bun decât metastazele aceluiași cancer în alte organe. De 

exemplu dacă avem o pacientă cu cancer mamar care are doar 

metastaze osoase, ne așteptăm ca ea să trăiască semnificativ 

mai mult decât dacă ar avea metastaze hepatice sau 

pulmonare, de pildă. Deci în general, metastazele osoase se 

comportă mai indolent decât alte metastaze, evoluează mai 

lent și pot fi mai ușor controlate.  

MD: Când este necesară chimioterapia? 

ȘN: Într-o foarte mare varietate de situații. Putem folosi 

chimioterapia ca și singură metodă de terapie. De fapt așa a și 
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fost ea inventată, la începutul anilor ’50, când anumite cancere 

cum e leucemia sau limfomul, nu aveau nici o altă posibilitate. 

De obicei un cancer debutează ca o tumoare care poate fi 

extirpată sau iradiată; dar în cazul leucemiei nu ai ce să 

iradiezi, nu ai ce să operezi. O astfel de boală poate fi tratată 

exclusiv prin chimioterapie. În cazul leucemiei și al 

limfoamelor (în cazul cancerelor hematopoetice în general) 

rata de vindecare este deja mare și crește pe zi ce trece; dar 

acum 60-70 de ani erau mortale 100%. Astăzi vorbim despre 

vindecări de 80% în anumite forme de leucemie.  

Pe de altă parte putem să folosim chimioterapie și ca 

opțiune adjuvantă, post-operator sau pre-operator (adjuvantă, 

sau neo-adjuvantă cum spunem noi, dacă o folosim înaintea 

chirurgiei). O utilizăm cu scopul de a eradica anumite 

micrometastaze invizibile la momentul operației; dacă înainte 

de a scoate tumoarea s-au împrăştiat astfel de celule maligne 

în alte părți ale corpului, chimioterapia pe care o adresăm 

pacienților urmărește să distrugă aceste cuiburi de celule în 

faze cât mai incipiente, atunci când ele nu au constituit încă o 

tumoare vizibilă. 

De asemenea putem folosi chimioterapia ca o opțiune 

paleativă de obicei (de prelungire a vieții, de ameliorare a 

simptomatologiei) atunci când vorbim de un cancer metastatic. 

Cel mai adesea un cancer metastatic nu poate fi vindecat prin 

chimioterapie; cu unele excepții despre care spuneam, de pildă 

cancerul testicular, sau alte cazuri de cancere germinale; dar 

în general, cancerele mari, frecvente – cum e cancerul 

colorectal, cancerul bronhopulmonar, cancerul mamar, cel de 

prostată – nu sunt vindecabile în fază metastatică, dar putem 
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obține prelungiri semnificative ale vieții și ameliorări ale 

simptomatologiei folosind tratamente medicale: nu numai 

chimioterapia, ci și hormonoterapia, terapiile țintite, mai nou 

imunoterapia, precum și o paletă largă de medicamente din 

diverse clase.  

MD: Dar radioterapia, poate fi utilizată? 

ȘN: Radioterapia este o metodă de tratament care seamănă 

mai degrabă cu chirurgia, de aceea unii îi spun radio chirurgie. 

Este un tip de terapie ce se adresează unui volum tumoral în 

organism; și prin procedura de radioterapie noi concentrăm un 

fascicul foarte puternic de raze într-un volum țintă (un volum 

foarte precis delimitat) și urmărim să distrugem țesutul 

respectiv, care de obicei, coincide cu volumul unei tumori. 

Radioterapia (care este foarte eficientă atunci când vine vorba 

de o tumoare locală sau de extinderea ei regională) este mult 

mai puțin utilizată atunci când boala devine metastază. În 

momentul în care un pacient are zeci sau sute de metastaze 

diseminate în mai multe organe e extrem de dificil să faci 

iradiere pe fiecare volum tumoral; în astfel de situații avem 

nevoie de un tratament sistemic, care intrând (de obicei) pe cale 

intravenoasă în corp, se adresează tuturor celulelor maligne.  

MD: Radioterapia nu afectează cumva țesuturile și organele 

din jurul tumorii? 

ȘN: Într-o oarecare măsură afectează țesuturile și organele 

imediat învecinate. Aici intervine însă tehnologia, care se 

dezvoltă continuu și apar noi metode, tehnici, aparate, precum 

și noi tipuri de iradiere care se străduiesc să facă o delimitare 

cât mai precisă între volumul țintă și organele la risc, 

învecinate. Iradierea de mare precizie pe care o face astăzi 
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medicina modernă, folosește niște tehnologii în care volumul 

țintă nu mai este unul paralelipipedic, de forma unui cub, ci 

este un volum mulat pe forma tumorii, folosind anumite 

artificii tehnologice extrem de pretențioase și de scumpe în 

același timp (aparatele acestea costă multe milioane de euro). 

Mai nou, centrul de greutate al iradierii tinde să treacă de la 

iradierea cu fotoni la iradierea cu particule grele, pentru că ele 

au beneficiul de a așeza mult mai precis iradierea în volumul 

țintă decât o pot face fotonii. Eu nu sunt medic radioterapeut – 

aceasta este o altă specialitate, foarte înrudită cu a mea, dar 

diferită, deși zi de zi lucrăm cot la cot cu colegii radioterapeuți 

– așa că vă vorbesc doar ca un amator de pe margine. Dar un 

medic radioterapeut trebuie să țină pasul permanent cu 

tehnologia modernă, care progresează zilnic și cu fizica modernă; 

pentru că e o foarte mare proporție de fizică medicală în ceea 

ce înseamnă radioterapie.  

MD: Există posibilitatea ca după operație să nu fie 

necesară radioterapia, pentru că există mulți pacienți cărora 

nu le place, probabil din cauza efectelor adverse? 

ȘN: În general radioterapia e destul de bine tolerată; dar 

există situații în care nu are indicație (deci nu este necesară). Ca 

să vă dau un exemplu clasic: în cancerul mamar avem opțiunea 

de a scoate întregul sân și atunci de obicei nu se mai face 

iradiere; sau putem scoate doar tumoarea cu puțin țesut sănătos 

în jur (procedură care se numește „chirurgie conservatoare” – 

deci încercăm să păstrăm sânul neatins, sau cât mai puțin 

mutilat) caz în care este categoric indicat să facă, postoperator, 

iradierea patului tumoral.  
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MD: Am citit pe internet despre carcinomul mamar 

intraductal că ar fi bine să îl lăsăm în pace pentru că în timp se 

resoarbe. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? 

ȘN: Dacă vorbim de carcinom in situ, acolo este o 

procedură chirurgicală care ar trebui făcută; a te aștepta că 

orice cancer se resoarbe spontan, este o speranță iluzorie după 

părerea mea. Un pacient care are un astfel de diagnostic, ar 

trebui să stea de vorbă cu un specialist și să afle exact ce ar 

trebui să facă.  

MD: Categoric. Și aici intră deopotrivă acea categorie de 

oameni – pacienți cu un diagnostic de cancer – care își 

comandă singuri tratamente de pe internet; ce părere aveți 

despre această situație? 

ȘN: Așa este, aveți mare dreptate, din păcate. Aș vrea să 

fiu cât se poate de elegant în exprimare (să nu judec sau să 

categorisesc oamenii), dar cred că e o foarte mare greșeală să 

faci un astfel de lucru fără să ai cunoștințe de specialitate. Noi, 

medicii, lucrăm zi de zi în acest domeniu de zeci de ani și, cu 

siguranță, avem o expertiză mult mai mare decât cineva care 

se apucă să se informeze din diverse surse de pe internet; 

evident că decizia terapeutică finală trebuie să o luăm în acord 

cu pacientul (el trebuie să înțeleagă ce e de făcut și să-și dea 

acordul) – dacă nu își dă acordul e dreptul lui de a refuza acel 

tratament. Dar de aici și până la a nu cere deloc părerea unui 

specialist, cred că e o greșeală enormă.  

MD: De ce credeți că se întâmplă acest lucru totuși? 

ȘN: Există foarte multe preconcepții referitoare la cancer; 

extrem de multe preconcepții. Oamenii au impresia că știu 
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despre cancer suficient, informându-se din diverse povești din 

stânga și din dreapta. În plus, percepția generală în societate 

despre cancer, este că aceasta e o boală incurabilă, că nu mai 

poți face nimic, o dată ce ai primit acest diagnostic ești 

condamnat la moarte. Or, aceasta e o mare greșeală, pentru că 

nu este așa; foarte adesea cancerele pot fi vindecate. Dar pot 

fi vindecate dacă faci ceea ce trebuie, atunci când trebuie. Iar 

dacă te apuci să faci diverse tratamente neconvenționale, 

nemedicale, neomologate și nedovedite că funcționează bine, 

atunci sunt mari șanse să asiști la o progresie a bolii și să 

ajungi dintr-o fază curabilă, în una incurabilă.  

MD: Ce părere aveți despre tratamentele naturiste, despre 

ceaiuri, tincturi? 

ȘN: Ele nu sunt dovedite. Noi astăzi vorbim despre medicină 

bazată pe dovezi. În momentul în care un medicament ajunge 

în farmacie, are în spate o serie de studii medicale pe culturi 

celulare, pe animale de experimente, pe oameni – sunt 3-4 

faze de studii pentru aprobarea unui medicament; și abia după 

10-15 ani de validare continuă, un astfel de medicament 

ajunge în farmacie. Și din păcate există la fiecare medicament 

ce ajunge în farmacie, alte mii care eșuează în aceste faze. Tot 

acest proces de selecție necesită o investiție intelectuală 

enormă, resurse financiare și materiale enorme. Nici un 

tratament naturist nu are în spate astfel de validări medicale; 

sunt doar speculații, extrapolări de la date existente. Iar 

părerea mea personală este că asistăm la foarte multă 

exploatare a credulității și a disperării oamenilor; o exploatare 

lipsită de etică și de bun simț. Cred că foarte multe dintre 

aceste proceduri și tratamente (așa-zis medicale) sunt de fapt 
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doar dorința de îmbogățire a celor care le comercializează fără 

să țină seama de rezultatele lor practice. E opinia mea 

personală; și nu aș dori să intru în polemică, pentru că, sunt 

sigur, o parte dintre oameni cred vehement în astfel de 

proceduri, dar eu personal, nu am văzut rezultate la astfel de 

tratamente. Dacă am vedea – pentru că până la urmă toți 

suntem oameni cu frica lui Dumnezeu – le-am folosi. Niciunul 

dintre colegii mei și nici eu nu suntem obtuzi sau închiși la 

minte: deci dacă aș vedea un tratament funcționând, l-aș 

folosi, indiferent dacă este sau nu recomandat de nu-știu-cine. 

Dar nu am văzut.  

Pe de altă parte, să vă pun și eu o întrebare: ce înseamnă 

„naturist”? 

MD: Plante, extracte din plante... 

ȘN: Cu ce e diferită chimioterapia de „naturist”? Asta nu 

înțeleg nici eu, pentru că această noțiune de „naturist” e 

extrem de ciudată; practic mai mult de jumătate dintre 

citostaticele utilizate de medicină sunt extracte de plante; 60-

70 % dintre ele sunt obținute prin rafinare din anumite plante, 

deci și ele sunt tratamente naturiste, dacă e să privim așa 

lucrurile. Cu toate acestea noi medicii suntem puși la colț de 

această categorie de oameni care se pretind terapeuți naturiști 

și ne denumesc „medici alopați” sugerând că noi folosim niște 

chimicale toxice, care dau cel mult rezultate pe termen scurt, 

cu prețul unor sacrificii enorme pe termen lung și că ei ar 

obține niște rezultate terapeutice spectaculoase cu acele 

tratamente. Dar nu vreau să intru în polemică pe această temă, 

pentru că nu e treaba mea; eu sunt medic și am învățat să tratez 

într-un anumit fel folosind regulile științei care are nevoie de 
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dovezi reale, palpabile, nu doar de povești frumoase. Eu sunt 

sceptic faţă de astfel de metode.  

MD: Ce părere aveți despre faptul că nu ar trebui să facem 

biopsie pentru că tumoarea va disemina? 

ȘN: E o mare greșeală și un motiv de întârziere pentru 

foarte multe boli; sunt convins că multe vieți se pierd din 

cauză că această informație greșită este răspândită de oameni 

fără calificarea necesară. Pot să îmi imaginez de unde a ajuns 

această informație în folclorul urban de zi cu zi: au existat 

oameni care au făcut biopsie și ulterior, la 2-3 luni s-au 

descoperit metastaze; dar nu există nici o relație de cauzalitate 

între cele două evenimente; cu siguranță ar fi dezvoltat 

metastaze și dacă n-ar fi făcut acea biopsie – cancerul 

diseminează, metastazează. Un cancer care dă metastaze la 2-

3 luni de la biopsie e evident că nu are legătură cu biopsia, 

pentru că însămânțarea de la prima celulă malignă până când 

vezi metastaze, durează ani de zile. Dar, din păcate, oamenii 

neavând cunoștințele necesare, trag aceste concluzii greșite, 

care în filosofie se numește „post hoc ego propter hoc” – ceva 

de genul: cântă cocoșul și puțin după aceea răsare soarele, dar 

nu cântecul cocoșului a ridicat soarele pe cer; între ele nu 

există o relație de cauzalitate. În schimb, biopsia poate aduce 

informații neprețuite pentru noi, ca și strategi ai tratamentului, 

pentru că altfel nu știm ce să tratăm.  

Sunt multe situații în care, de exemplu, am o pacientă cu 

tumoare mamară și dacă nu am biopsie de acolo nu pot ști dacă 

tumoarea este hormono-dependență sau este hormono-

independență; în primul caz pot să folosesc hormonoterapia, 

în al doilea nu. De asemenea nu știu dacă are proteina herb 
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amplificată sau nu – în primul caz pot să dau hercetin, care 

este o terapie țintită, pe când altfel nu. Separat de asta, de-a 

lungul timpului au fost specialiști care și-au pus și ei problema 

relației de cauzalitate dintre biopsie și metastază, au făcut 

studii clinice și acum e demonstrat științific și statistic faptul 

că nu există.  

MD: Mulți oameni preferă să se trateze în străinătate. Ce 

există în plus în afară, de ce credeți că se duc ei acolo? Au 

motive reale, sau e doar o concepție a românilor? 

ȘN: În cele mai frecvente situații eu cred că e o lipsă de 

încredere în sistemul medical românesc. Iar aceasta începe de 

la o altă problemă a noastră ca națiune, pentru că nu avem 

încredere în noi înșine. Noi românii obișnuim de multe ori să 

ne luăm peste picior. Poate că o doză de vină are și mass-

media aici, pentru că în căutare de senzațional, cam toate 

știrile pe care le vedem la diverse posturi de televiziune sunt 

despre cât de răi, de codași, de incompetenți etc. sunt românii 

(„suntem pe ultimul loc în Europa la spălat pe dinți” de 

exemplu) și nu prea vedem știri pozitive despre cât de buni 

suntem la anumite lucruri. Însă avem multe motive să fim 

mândri că suntem români; eu cred că ar trebui să fim mândri 

cu ceea ce avem și să nu ne uităm doar la aspectele noastre 

negative.  

Pe de altă parte, sigur că sistemul medical nu este cel mai 

performant. Am fost acum câțiva ani la o întâlnire europeană 

și am văzut atunci sistemele medicale din Uniunea Europeană 

analizate pe mii de parametri; România de obicei figura 

undeva după jumătate (dar nu mult după); dacă întrebăm 

astăzi oamenii de la noi, pe stradă, pe unde cred că se plasează 
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sistemul medical la nivel european, probabil că o să spună că 

pe ultimul loc. Or, nu este deloc așa. Dacă ne uităm la felul în 

care avem acces la medicația modernă, comparându-ne cu 

țările învecinate, noi românii suntem privilegiați. Totodată, 

sunt situații cu centre mai specializate pe anumite proceduri 

moderne, cum e cibernetica de pildă, din care România nu are 

decât un centru la București, dar există aparatură foarte 

performantă în Munchen, sau Viena sau alte centre mari cu 

care e mai greu să te compari. Dar majoritatea pacienților care 

merg la tratamente în străinătate fac tratamente care ar putea 

fi foarte bine realizate și în țară.  

Acum o oră am consultat un pacient care a făcut 4 cure de 

chimioterapie la Viena, plătind mii de euro la fiecare cură și 

s-a uitat la mine foarte surprins când i-am spus că exact același 

lucru putea să îl primească în România gratuit. El era convins 

– desigur, din folclorul popular, discuțiile cu vecinii, cu 

prietenii etc. – că la noi nu are nici o șansă; și așa că n-a mai 

venit să întrebe direct la sursă; a luat-o de bună și a plecat 

acolo; mai rău e că nici nu își permitea să facă așa cheltuieli 

enorme. De aceea mi se pare corect să spunem oamenilor 

ferm: marea majoritate a tratamentelor pot fi făcute în 

România la fel ca în Vest, în aceleași doze, cu aceleași 

medicamente. Poate că anumite proceduri sau tratamente sunt 

indicate în altă parte, dar acestea sunt mult mai rare decât se 

întâmplă în realitate.  

MD: La noi există concepția de a asocia cancerul cu 

moartea, fără să se informeze că în foarte multe cazuri așa 

cum spuneați, el poate fi tratat. 
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ȘN: De câte ori nu am văzut cu toții la televizor solicitări de 

sponsorizare pentru copiii care vor să facă transplant medular 

în străinătate. Deși sunt deja multe centre în România care fac 

acest lucru. Timișoara a avut primul centru de transplant 

medular, care are deja o tradiție de peste 12 ani. Deci avem 

tradiție, avem know-how, avem toată infrastructura necesară 

pentru a face asta. Cu toate acestea asistăm la o desconsiderare 

a noastră prin astfel de canale; aici și mass-media greșește 

pentru că acceptă să popularizeze o astfel de știre fără să 

verifice dacă într-adevăr nu există posibilitatea și resursa 

necesară de a face gratuit în România o astfel de procedură. 

Acolo procedura e foarte scumpă, costă 2-300.000 de euro; și 

sigur că e greu să duci un copil în străinătate pentru transplant 

medular; dar se poate face și la noi.  

MD: Ce credeți că ar trebui schimbat în sistemul medical 

(și nu numai) pentru a putea schimba concepția oamenilor? 

ȘN: Concepțiile se schimbă foarte greu. Aici ar trebui să se 

realizeze un cumul de factori care să fie hotărâți să meargă în 

aceeași direcție. Pe de o parte sistemul medical ar trebui să fie 

mai coerent – pentru că nu e normal să schimbi un ministru pe 

an; apoi, nu avem o concepție pe termen mediu și lung despre 

cum ar trebui să arate sistemul medical. Pe de altă parte, mass-

media trebuie să renunțe la a căuta senzaționalul și a da 

permanent doar știri negative despre sistemul medical și, în 

schimb, să caute știri de substanță, pentru că sunt lucruri bune 

care se petrec în sistem, dar care nu sunt mediatizate nici la 

marile canale TV nici în presa scrisă. Cam 90% din știrile 

medicale sunt negative; dar dacă aceste aspecte s-ar schimba, 

probabil că și încrederea oamenilor în sistem ar fi alta. S-a 
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corectat partea de personal, pentru că după creșterea salariilor 

oamenii nu prea mai pleacă, ceea ce este un lucru bun, dar mai 

sunt și multe altele de schimbat. Iar pentru a căpăta încredere 

pe termen lung, trebuie să ținem cont și de faptul că încrederea 

se primește greu, dar se pierde foarte repede; durează o viață să 

construiești încrederea cu un om și o poți pierde într-un minut.  

MD: Referitor la știrile negative din televiziune sau presa 

scrisă, este până la urmă vorba tot de concepția oamenilor, 

pentru că presa se și adaptează la ce doresc ei. Dacă ar fi știri 

pozitive, câți le-ar citi? Dar atunci când se prezintă o tragedie, 

sau orice negativ, imediat se opresc asupra informației. 

ȘN: Tocmai de aceea spun că e o problemă de sistem a 

mass-mediei, pentru că ea fuge după vizibilitate, după spectacol, 

fără să țină cont de misiunea ei de bază, de substanță: aceea 

de a fi o sursă de informare. Se pune informarea pe locul doi, 

în detrimentul spectacolului. Sigur, problema nu e doar în 

România, peste tot se întâmplă; la fel și percepția negativă 

asupra sistemului medical e pretutindeni. Îmi amintesc și 

acum că am fost la o conferință unde auzeam austrieci 

plângându-se vehement de sistemul lor de sănătate publică; 

dacă întrebi un român despre sistemul austriac, aproape toți 

vor spune că e grozav, dar de la un austriac o să auzi mai 

degrabă lucruri rele.  

MD: Revenind la cancer, ce spuneți unui pacient care a 

dus un stil de viață sănătos, toată existența lui și, totuși, a 

făcut cancer? Cum reacționați în fața unui astfel de caz? 

ȘN: Așa cum spuneam mai devreme, există o mare doză de 

hazard în privința cancerelor. Și e o dezbatere intensă în 

literatura de specialitate despre cât la sută din cancere pot fi cu 
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adevărat prevenite și cât la sută dintre ele sunt ghinioane 

personale pe care nu ai cum să le eviți. Există și păreri extreme: 

unii care spun că doar 20-30 % sunt ghinioane și că restul pot 

fi prevenite; alții argumentează că circa 2/3 dintre cancere ar fi 

ghinioane personale pe care nu ai cum să le influențezi prin 

stilul de viață. Oricum ar fi, indiferent că vorbim de 20% sau 

de 70% din cazuri, e clar că există o componentă a hazardului 

și dacă mâine, considerând prin absurd, toți oamenii planetei ar 

trăi ideal, ar mânca sănătos, ar refuza să mai fumeze, sau să se 

expună la noxe, ei bine, în continuare am avea o proporție de 

cancere, probabil semnificativ scăzută și atunci am putea ști 

într-adevăr cât este hazardul ca procent. Ce poți să răspunzi 

unui om care te întreabă de ce a făcut cancer? E doar o 

problemă speculativă. Nici unui mare fumător care face cancer 

pulmonar nu-i poți spune 100% că acel cancer e datorat 

fumatului. Și foarte multe procese intentate de marii fumători, 

companiilor de țigări în SUA au fost câștigate pe acest 

argument: există nefumători care fac cancer pulmonar.  

MD: Există programe de screening la noi în țară? Se face 

screening? 

ȘN: Nu așa cum ar trebui, din păcate. Screening-ul e departe 

de a fi ceea ce ar trebui să fie; nu numai în România, dar la noi 

mai rău decât în alte părți din Europa Occidentală. Screening-

ul se adresează unor anumite cancere; nu toate cancerele pot fi 

obiect de screening, ci doar câteva mari cancere: cancerul 

mamar, cel de col uterin, cancerul colorectal și cancerul de 

prostată (dar aici e discutabil), eventual cancerul bronhopulmonar 

(deși aici lucrurile sunt extrem de complicate). În general un 

cancer pentru a fi obiect de screening trebuie să fie frecvent, să 
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ai o metodă de diagnosticare precoce eficientă și de asemenea 

să fie financiar eficient sub aspectul costurilor implicate, să 

merite să faci testarea, sau altfel spus, testarea respectivă să se 

reflecte într-o scădere efectivă de mortalitate. S-au încercat 

multe metode de screening, dar la ora actuală sunt doar câteva 

clasice: mamografia (pentru cancerul mamar), colonoscopia 

sau testul hemoragiilor (pentru cancerul de colon), Papanicolau 

(metoda probabil cea mai eficientă pentru screening-ul 

cancerului de col uterin), VSA-ul (care a fost o vreme adoptat 

pe scară largă pe post de analiză în cancerul de prostată, după 

care a venit o perioadă cu dezbateri foarte intense și cu argumente 

contra; dar acum se pare că revine ca metodă de bază). Deci 

cam acestea sunt.  

MD: Credeți că ar trebui să fie obligatorii? 

ȘN: Dacă mă întrebați personal, cred că da. Nu neapărat 

obligatorii, dar totuși... O dată am fost prins în circulație de 

poliție și mi-au ridicat talonul pentru că nu aveam verificarea 

periodică a mașinii la zi; ceea ce era corect, pentru că umblam 

cu o mașină care oficial nu mai era omologată tehnic și putea 

deveni un pericol pentru participanții la trafic. Suntem obligați 

prin lege să ne revizuim mașina periodic și suntem sancționați 

dacă nu o facem. Dar nimeni nu te obligă să îți revizuiești 

propriul organism; și nici măcar nu există vreo sancțiune 

financiară (cum se întâmplă în alte părți, de pildă, că îți crește 

rata la asigurări dacă nu îți faci acele controale, acele 

screening-uri care ar putea să prevină cheltuieli majore în 

sistem. Cred că o metodă de compromis ar fi aceea de a fi 

obligați să facem anumite analize la anumite intervale de timp, 

iar dacă nu le facem, atunci că avem un procent mai mare de 
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plătit la asigurările de sănătate. Dar, desigur, aceasta este doar 

o opinie personală. Tot așa există de exemplu taxa pe viciu. S-

a făcut un calcul care a arătat că fiecare ţigară fumată de 

cineva induce cheltuieli în sistemul de sănătate de circa 1 

euro; așa că acel euro a fost adăugat ca taxă de viciu la 

pachetul de țigări.  

MD: V-aș ruga să îmi spuneți cum este viața unui medic 

oncolog? Dumneavoastră reușiți să vă detașați când plecați 

din clinică și mergeți acasă? 

ȘN: Întrebarea aceasta mi se tot pune mai ales de către 

studenți și rezidenți. Răspunsul e da; din fericire reușesc. Dar 

probabil că nu întotdeauna, pentru că mi se întâmplă uneori 

noaptea să visez anumite cazuri; sau mă frământă anumite 

cazuri; sigur că nu poți să te detașezi complet. Dar intră în 

sarcina medicului să păstreze o distanță față de cazurile pe 

care le tratează, pentru că altfel, dacă se scufundă prea mult în 

suferința respectivă, nu poate să rămână obiectiv și nici nu 

poate să rămână el însuși.  

Există statistici în SUA, unde s-a făcut la un moment dat 

un studiu apropo de rata de burn-out, fenomenul acesta de 

epuizare psihică, la care sunt supuși specialiștii din diverse 

domenii, nu numai din medicină; el există de exemplu la 

controlorii de trafic sau la aviatori. Însă la oncologi e un 

fenomen frecvent, se pare că afectează aproape jumătate 

dintre specialiști, pentru că oricât ne-am amăgi noi că nu 

punem suflet și că nu ne implicăm, adevărul e că nu ai cum să 

eviți să te afecteze cronic suferința aceasta. Dar asta nu 

înseamnă că ar trebui să abandonăm, fiindcă e o meserie 

frumoasă – are și eșecuri, dar are și multe reușite. Și nu e 
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bucurie mai mare decât să te oprească cineva pe stradă și să-ți 

mulțumească pentru că acum 10 ani a fost pacientul tău, iar 

azi nu mai are probleme. 

MD: E o satisfacție enormă și poate că ea vă ajută cumva 

să mergeți mai departe. Asta ca să nu mai vorbim despre 

personalul medical care lucrează pe secțiile de recuperare, 

de medicină paleativă; acolo probabil e mult mai greu. 

Credeți că ar fi nevoie de un concediu special pentru 

recuperare psihologică? 

ȘN: Cred că Ministerul Sănătății ar putea să se gândească 

la un astfel de concept. Dar din nefericire România încă are o 

mare criză de specialiști – suntem departe de numărul de 

medici care ar trebui să existe în sistem – iar astfel de concedii 

nu ar face decât să rarefieze rândurile noastre. Nu știu care ar 

fi soluția pe termen scurt, dar pe termen lung aceasta ar fi 

soluția, cel puțin în domeniul oncologic. Aici nu avem 

suficienți specialiști în domeniul oncologic și în radioterapie; 

puține alte specialități medicale suferă atât de mult de criză de 

personal, ca aceste două domenii.  

MD: Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru 

sfaturile și informațiile pe care ni le-ați oferit, precum și 

pentru sinceritatea cu care ne-ați vorbit nouă tuturor. 
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Pandemia între psihologie, știință și religie – dialoguri cu 

Dr. Ica Secoșan, Părintele Vasile Antonie Tămaș și 

respectiv Prof. Univ. Dr. Mihai Gafencu de la 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara 

 

AD: Pentru dezbaterea temei care urmează am invitat în 

studio un psiholog clinician, un profesor universitar doctor și 

un părinte. Doamna Ica Secoșan este psiholog clinician, doctor 

în științe, psihoterapeut la Spitalul Județean de Urgență „Pius 

Brânzeu” din Timișoara. Bine ați venit la noi în emisiune. 

Trăim într-o perioadă în care nu mai suntem la fel ca acum 

un an de zile. Am citit zilele trecute un articol în care spuneați 

că cea mai cumplită trăire pentru un medic este neputința. 

Lucrați în spital, alături de medici, aveți o teză de doctorat care 

face referire la toate aceste aspecte și vă invit să vorbim în 

detaliu pe acest subiect. Dar dincolo de hărțile de cazuistică 

despre care se tot vorbește, că au crescut cazurile, că situația 

medicală e așa cum e, pandemia pune și probleme de ordin 

mental, de sănătate publică; există o avalanșă de informare, de 

distanțare socială, de psihoză, de izolare etc; cum s-a schimbat 

viața acum și cum gestionăm toate aceste situații? 

IS: Exact așa cum spuneați, problema sănătății mintale este 

una de sănătate publică; aici e nevoie să vorbim despre 

adaptare, despre schimbarea comportamentului ca să integreze 

obiceiuri și lucruri noi în stilul de viață – și toate acestea se 

realizează cu un anumit efort și un consum de resurse mintale. 

Cu 10 ani în urmă Organizația Mondială a Sănătății spunea că 

1 din 10 europeni suferă de probleme de sănătate mintală pe 
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parcursul vieții lui; dar în ultimii ani, deci înainte de intervenția 

pandemiei, statistica arăta deja îngrijorător și ajunsese deja la 

2-4 europeni din 10. Deci iată situația din care noi am intrat în 

pandemie, având deja probleme serioase dintr-un spectru 

mixt, de exemplu în domeniul imuno-depresiv, al tulburărilor 

de personalitate, al evoluției și dezvoltării copiilor.  

A trebuit ca în aceste condiții să ne adaptăm destul de 

repede, iar după cum ați observat, o parte dintre noi încă nu am 

reușit să facem asta încă destul de bine (interviul s-a realizat în 

luna noiembrie 2020, la 9 luni de la apariția pandemiei în 

România; n.r.) încă nu am reușit să înțelegem gravitatea acestei 

situații și să creăm comportamente adaptative pe termen lung, 

astfel încât să supraviețuim. Este un mare efort mintal, dar și un 

efort comun, pe care trebuie să îl depunem împreună ca 

societate umană la nivel global, pentru a putea depăși această 

perioadă. Efectele precise din punct de vedere al sănătății 

mintale pot fi măsurate abia pe termen lung, peste 5 – 10 ani; 

aici vorbim despre copii, despre educație, despre izolare, despre 

distanțarea socială, școala online etc – sunt atât de multe 

aspecte implicate încât aceste efecte de abia acum le putem într-

o anumită măsură creiona, însă ca să le măsurăm cu precizie 

trebuie să mai treacă ani buni. Dar vedem deja direcția și din 

păcate aceasta nu este una fericită din punctul de vedere al 

sănătății mintale. 

AD: Categoric da. Ar fi foarte multe lucruri de discutat aici 

și aș vrea să vorbim puțin despre această idee de unitate. Cum 

putem realiza unitatea? Când, pe de o parte sunt susținători 

ai acestei pandemii care consideră că ea există și se prezintă 

mai nou chiar și imagini video din spitale (ceea ce până acum 
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nu se făcea) și este un lucru bun că se prezintă aceste aspecte, 

pentru că poate așa se va mai conștientiza populația despre 

ceea ce se petrece și pe acolo. Dar de cealaltă parte există și 

cei care susțin că e doar o simplă gripă, că nu este vorba de 

o pandemie, ci o manipulare, acuză pe toată lumea (chiar și 

pe mine, de când am început să fac emisiuni pe această temă) 

că se iau bani în urma raportării deceselor de covid. Cum 

putem vorbi de unitate în această situație dacă avem deja 

formate două tabere, pro și contra? 

IS: Eu sunt surprinsă de faptul că este o surpriză pentru noi 

faptul că foarte mulți oameni din România (dacă e să ne 

referim la spațiul nostru cultural) au această perspectivă; nu 

înțeleg ce se întâmplă, ba dimpotrivă, negaționiștii au un 

curent întreg în această perioadă. Dacă stăm să ne analizăm, 

în ultimii 30 de ani nu a existat o direcție de educație sanitară 

în școli; sau un minim de efort pentru educația din punct de 

vedere medical a populației. Deci lucrurile astea ne iau prin 

surprindere, la fel precum ne surprind zăpada sau ploile, 

totdeauna nepregătiți. Dar trainingurile sau alte modalități 

foarte utile de educație de acest tip ce ar putea fi implementate 

încă din școlile primare, dacă erau făcute în trecut, ar fi putut 

să salveze foarte mult din ceea ce se întâmplă astăzi. Deci ar 

fi trebuit să ne așteptăm ca populația să reacționeze așa, la 

orice tip de criză medicală majoră.  

La polul opus, însă, cred că există și foarte mulți oameni 

care respectă regulile. Și exact așa cum ați încercat și 

dumneavoastră să aduceți în emisiuni oameni care au o 

expertiză solidă în domeniul lor de activitate, tot așa și în 

domeniul acesta există medici cu experiență care pot să ateste 
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din experiența lor niște fapte reale și de aceea prezentarea unor 

modele de bune practici, a unor oameni care urmează aceste 

reguli, a unor exemple pozitive, ar putea să ne facă mai mult 

bine. 

AD: Categoric da, așa este. Și educația trebuie făcută pe mult 

mai multe segmente nu doar pe cel sanitar. Dar este foarte 

adevărat că la acest moment ea ar fi o prioritate. Auzim tot mai 

des de evenimente neplăcute de decese din cauza covid 19 (chiar 

eu am avut două evenimente asemănătoare zilele trecute, o 

persoană mai îndepărtată și respectiv una mai apropiată, un 

prieten); auzim de moarte, de decese, de pandemie, de covid – 

oare sub această presiune informațională, oamenii nu tind să 

devină puțin iraționali? 

IS: E posibil. Însă, încă de la începutul acestei pandemii, în 

luna martie, specialiștii în sănătate mintală au încercat în mod 

repetat să sublinieze următorul aspect: se vorbea foarte mult 

la început, în special în perioada stării de urgență (primele 

două luni din pandemie, n.r.) despre panică. Vedeam armata 

pe străzi și dintr-o dată oamenii trăiau atacuri de panică la 

propriu. Încă de atunci o serie de specialiști în sănătate mintală 

– colegi de-ai mei psihologi și psihiatri – au subliniat o 

diferență esențială între frică și anxietate. Frica este ceva 

normal, este firească într-o astfel de situație; e foarte bine că 

avem frică fiindcă ea până la urmă ne protejează, ea stă la baza 

supraviețuirii speciei noastre.  

Deci este absolut firesc să fii îngrijorat, să fii preocupat în 

această perioadă, pentru că un nivel de teamă rezonabilă poate 

să mențină o stare de care avem nevoie în mintea noastră: 

hipervigilența. Avem nevoie de acest nivel superior de atenție 
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pentru a putea menține comportamentele noi pe care suntem 

obligați să le implementăm. De exemplu, cu excepția medicilor 

(dar nici ei, decât în anumite contexte) nimeni nu a fost 

vreodată obișnuit să poarte mască, iar acum trebuie să o 

purtăm toți; și încă să o facem corect.  

Apoi a fost o luptă întreagă să ne controlăm ca să nu ne 

atingem fața în momentele când suntem la cumpărături sau în 

public etc. Deci am avut foarte multe lucruri noi de învățat, 

precum și lucruri normale și firești de la care a trebuit să ne 

abținem. Iar aceste comportamente noi învățate pot fi 

menținute pe termen lung doar cu ajutorul acelui nivel de 

vigilență, altfel riscăm să greșim. Anxietatea însă, este cu totul 

altceva – apropo de iraționalitate. Anxietatea este acea frică 

irațională, acea interpretare absolut catastrofică a unei situații, 

neraportându-ne la resursele personale pe care le avem în acel 

moment.  

Deci este firesc și normal să avem teamă, dar nu este deloc 

firesc să avem atacuri de panică, să trăim anxietate, să gândim 

în permanență negativ, să ne gândim în fiecare clipă că ne vom 

îmbolnăvi de covid și vom muri. Este firesc să ne frământăm 

din această cauză, pentru că boala este pretutindeni în jurul 

nostru, după cum spuneați mai devreme, cercul se tot strânge; 

și poate acesta este un factor motivațional: în momentul în 

care oamenii nu vor mai avea contact doar cu niște cifre 

abstracte transmise la televizor, ci vor avea oameni reali în 

viețile lor care se vor îmbolnăvi – sper eu – de forme ușoare 

și nu de cele catastrofice. Dar având în jur oameni cunoscuți 

care sunt bolnavi, poate că așa chiar și persoanele care neagă 
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în acest moment virusul, la un moment dat vor lua contact cu 

realitatea.  

AD: Și eu sper să fie așa; și ca formele acelea de 

îmbolnăviri să fie cât mai ușoare, pentru că asta este de dorit 

la toată lumea. Ați vorbit de teamă; eu am înțeles sensul, dar 

acum aș dori să ne referim puțin la altceva. Trăim într-o lume 

de la care avem pretenția că este civilizată. Dar pe de altă 

parte – ce-i drept, nu în România, dar în Italia și în alte țări – 

s-a ajuns la pierderea controlului, la sfidarea autorităților, la 

haos. Ce să înțelegem din toate lucrurile acestea și de fapt, 

despre ce fel de teamă vorbim? 

IS: Acolo cred că vorbim într-o anumită măsură și despre 

altceva. Dacă la începutul pandemiei am înțeles despre ce este 

vorba, într-o anumită măsură și ne-am asumat autentic 

anumite comportamente, atunci aceste comportamente le-am 

internalizat. Motivația este interioară, vine din noi: port mască 

pentru a mă proteja pe mine și pe ceilalți pentru că asta este 

decizia mea, nu neapărat pentru că cineva a impus asta. Dar 

atunci când această motivație nu este interioară, ci o fac doar 

de frica autorităților, sau doar pentru că așa trebuie făcut într-

un anumit context, atunci, aceste comportamente, nefiind 

autentice, ele nu pot să fie susținute o perioadă lungă de timp.  

Pe de altă parte și în România s-a întâmplat asta, poate nu 

sub forma unei revolte populare, dar am avut câteva zile de vid 

legislativ dintre o stare de urgență și alertă, când oamenii care 

înainte își suprimaseră comportamentele din cauza fricii de 

amenzi sau de autorități, „au fost lăsați liberi” să mă exprim așa. 

Atunci am văzut oameni mergând la mare în luna mai, făcând 

petreceri și alte evenimente sociale și, deci, nemairespectând 
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nimic. De ce? Pentru că ori de câte ori încerci să suprimi un 

anumit comportament și faci asta printr-o motivație extrinsecă 

(pentru că îți este impus), în momentul în care acest lucru nu 

mai este impus, acest comportament va deveni supracompensat, 

adică persoana va face acel lucru mult mai acut decât îl făcea 

înainte. Desigur, în străinătate, unde asistăm la revolte, probabil 

că este vorba și despre alte aspecte, de interese, care aprind 

focul în acele situații folosindu-se și de persoane care gândesc 

diferit în această pandemie. Sigur că nu este rău că gândim 

diferit, dar aici e vorba despre comportament, nu despre ceea 

ce gândește fiecare, ci despre felul în care fiecare își asumă să 

se comporte într-o societate. Câtă vreme suntem împreună, 

avem această obligație de a respecta și drepturile celuilalt atâta 

timp cât dorim ca drepturile noastre să fie respectate. 

AD: Am vorbit până acum la modul general, dar vă invit 

în continuare să discutăm și în particular. Dumneavoastră 

lucrați în spital; și pentru medici, desigur, această pandemie 

a fost – și este în continuare – ceva nou. Avem un sistem 

medical cu multe probleme, expus acum acestei pandemii, un 

sistem medical obosit sau chiar lipsă. Ce ne puteți spune 

despre aceste realități? 

IS: Primul lucru pe care aș dori să vi-l spun este că rezistăm. 

Dar dincolo de aceasta, conceptul de stres ocupațional, de 

epuizare ocupațională (sau fenomenul de burn-out, așa cum 

este denumit) este studiat încă de la începutul anilor 1970, 

atunci când Freudenberger, unul dintre psihologii americani, 

a introdus acest concept. A fost studiat în diverse domenii de 

activitate, inclusiv în cel medical, la modul foarte intens în 

străinătate, iar în ultimii vreo 10 ani s-au făcut studii și în 
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România. Așa cum populația în general pleacă cu diferite 

dificultăți de sănătate mintală și colegii medici au plecat la 

drum în această pandemie nu venind dintr-o excursie de 5 ani 

de zile în Hawai, ci dintr-un sistem medical, unde au 

întâmpinat destul de multe dificultăți, unde au reușit să își 

dezvolte reziliența, să găsească modalități și strategii prin care 

să facă față stresului. Măsurând acest fenomen de burn-out în 

trecut au putut observa că inclusiv în România, populația 

medicală manifestă o incidență destul de ridicată a acestuia. 

Sunt anumite specialități – ca de exemplu medicina de 

urgență, anestezia și terapia intensivă, oncologia – care au un 

stres de un nivel particular, care presupune trei mari dimensiuni: 

epuizarea profesională atunci când încărcătura este foarte 

mare, un anumit nivel de depersonalizare și respectiv un 

impact asupra satisfacției în muncă.  

De exemplu, în SUA, unde fenomenul a fost studiat în 

fiecare an, vedem că și acolo sarcinile birocratice și tot ce are 

legătură cu altceva, dar nu cu actul medical în sine, reprezintă 

o mare sursă de stres. Încărcătura emoțională este însă una 

foarte mare în acest domeniu pentru că asistăm la ceva ce se 

numește „traumă vicariantă” (sau stres traumatic secundar); 

acolo, mai mult decât oriunde ai contact direct cu trauma unei 

persoane; ești expus zi de zi (desigur, nu chiar în toate 

specialitățile medicale, doar în unele) suferinței omului, 

pacientului; ești expus unor drame existențiale pe care le vezi 

cu ochii tăi, încerci să le tratezi, încerci să le alini; și atunci 

când nu se mai poate face nimic, ajungi să trăiești cel mai 

cumplit sentiment pe care îl poate trăi un medic: neputința, 

atunci când nu mai are ce face. Această neputință, în situație 

de pandemie, este, din păcate, trăită mai des decât ar trebui, 
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pentru că pe lângă celelalte drame comune, obișnuite curent, se 

adaugă și dramele derivate din pandemie.  

Cu toate acestea, la începutul pandemiei, în lunile martie-

mai, inclusiv studiile internaționale venite pe eșantioane mari 

de populație din China, din SUA și din alte țări, au arătat 

următorul aspect foarte interesant, pe care cu greu l-am înțeles 

noi la început, dar pe urmă, măsurând și în România, am 

observat că s-a întâmplat același lucru. Colegii, la începutul 

pandemiei, s-au mobilizat extraordinar de bine; foarte repede 

și-au găsit resurse, au colaborat cu medici din străinătate, au 

fost sprijiniți, și-au făcut foarte repede protocoale, au apelat la 

ghiduri internaționale, și-au umplut cămara cu echipamente de 

protecție; și, prin urmare, medicii care au lucrat în prima linie, 

cel puțin în prima parte a pandemiei, prezentau nivele mai 

scăzute de stres. Acest lucru s-a datorat faptului că se simțeau 

protejați, acolo se simțeau în siguranță pentru că dispuneau de 

tot ce le era necesar: mecanismele de protecție, echipamente, 

protocoale etc. În schimb, medicii de pe alte secții (de 

exemplu, cei de gardă) erau expuși pacienților care veneau în 

mod obișnuit la spital și nu puteai ști niciodată dacă este 

purtător de covid sau nu, până când nu era testat.  

Pe măsură ce a trecut timpul încărcătura nu a scăzut, 

dimpotrivă a tot crescut, iar în ultimele două luni vorbim deja 

de un nivel atât de ridicat de pacienți care trebuie să fie văzuți 

de către un cadru medical care lucrează în anumite specialități 

mai degrabă interesate în această pandemie; așa încât, acești 

oameni care la început se simțeau protejați sunt acum epuizați 

pentru că au în spate deja atât de multe luni de lucru neîntrerupt. 

Știm deja că numărul de ore de muncă, încărcătura emoțională 
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foarte mare care vine din direcția pacienților, este o realitate 

continuă, până acum nu a făcut nici un moment de pauză, 

darămite să punem problema să se fi sfârșit. 

AD: Chiar dacă se spune că primul val ar fi trecut, totuși 

dumneavoastră, în spitale, ați rămas și ați continuat să lucrați 

la foc continuu. N-a mai fost acea nebunie din primele luni, 

dar iată că acum, se pare, suntem în al doilea val și coincide 

cu gripa sezonieră (de iarnă, n.r.) care debutează și ea. Există 

vreo diferență între primul val și situația de acum? Mă refer 

din punct de vedere al medicilor, experiența dobândită până 

în prezent și toată activitatea din primul val, se reflectă cumva 

acum? 

IS: Suntem mai bine pregătiți, mai bine echipați, avem mai 

multe informații, suntem mai stăpâni pe situație. Pe măsură ce 

trece timpul, parcurgând aceste experiențe, dezvoltăm acea 

reziliență de care vorbeam. Reziliența este de obicei o 

chestiune personală, dar există și conceptul de reziliență 

instituțională – există anumite mecanisme prin care o instituție 

întreagă poate dezvolta această capacitate de a face față 

adversităților. Asta este ceea ce văd în fiecare zi la colegii mei. 

Pe de altă parte, din cauza expunerii la virus, multe dintre 

cadrele medicale se îmbolnăvesc, pretutindeni în România; și 

ori de câte ori un medic aude despre un coleg că este bolnav, 

simte că acum mai mult decât oricând, suntem obligați ca 

sistem să strângem rândurile și să rezistăm. Este singura cale; 

de aceea fiecare coleg face tot ce poate, dă toate resursele 

pentru a face treaba cât mai bine, ca să putem rezista pe termen 

lung. Pentru că mai mult ca sigur că va fi pe termen lung și 

trebuie să ne pregătim pentru așa ceva.  
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AD: Sunt convins. Și eu îmi doresc, medicii înainte de toate 

să fie bine, să fie pe poziții și să fie cât mai puțin expuși corona 

virusului; dar știu în același timp că se întâmplă și lucruri mai 

puțin plăcute prin spitale; poate nu sunt suficient de cunoscute 

și oricum mulți dintre cei care neagă existența virusului ar 

spune că sunt doar minciuni. O dată cu venirea pandemiei am 

avut acele măsuri restrictive cu care desigur, nimeni nu era 

obișnuit; dat fiind că era și ceva nou, oamenii au înțeles 

atunci mai mult decât acum că era nevoie să se mobilizeze și 

că acele măsuri au fost binevenite; dar după ce s-au relaxat 

încet-încet restricțiile și am revenit cât de cât la normal, 

oamenii au mers în concedii în străinătate, iar acum în 

toamnă, o dată cu revenirea valului doi, lucrurile parcă ies 

puțin din control. Cum am putea privi din perspectiva 

oamenilor această trecere de la izolare la relaxare și apoi din 

nou la restricții? Cum vor percepe oamenii din nou aceste 

restricții? 

IS: Am fost foarte atentă în această perioadă la opiniile 

foarte documentate ale domnului doctor Jurma, pe care l-ați 

prezentat și dumneavoastră în repetate rânduri. El spunea că 

avem nevoie de o schimbare de paradigmă; dacă măsurile sunt 

luate progresiv, ele apar cumva în spatele valului – le luăm în 

urma acelui număr de infectări raportate zilnic, ce se vor 

regăsi în spitale în următoarele două săptămâni, prin urmare 

măsurile sunt întârziate. În momentul în care impui o măsură, 

nu cea mai dură, ci una oarecare din lanțul celorlalte măsuri 

care urmează să fie impuse, în mod obligatoriu oamenii le vor 

percepe ca măsuri restrictive – și de aici derivă acele revolte, 

nemulțumiri, sau alte asemenea cum sunt situațiile din Europa 

și care nu ar fi deloc o surpriză să le vedem și pe străzile din 
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România. În schimb, dacă am modifica radical paradigma, 

dacă am introduce cea mai restrictivă dintre măsuri – de 

exemplu carantina, care este momentan cea mai dură dintre 

toate – iar apoi restul măsurilor le-am impune progresiv, ca 

metode de relaxare și nu ca metode de constrângere, atunci de 

exemplu portul măștii pe stradă, în orice fel de context, de 

către toată lumea, nu ar mai fi văzut ca o măsură restrictivă, ci 

ca una de relaxare. Mi s-a părut foarte interesantă această 

propunere și schimbare de paradigmă și cred că aceste 

schimbări pot să fie transmise către mentalul oamenilor din 

România. Trebuie însă să fie comunicate foarte bine și 

asumate de oamenii care sunt factori de decizie în pandemie. 

Aceste măsuri însă, dacă ele sunt luate progresiv, atunci orice 

măsură nouă este văzută ca una restrictivă, care naște în noi 

revolta, pentru că au trecut deja multe luni, vedem că vor mai 

trece încă altele; și lucrurile nu se rezolvă. Asta ca să nu mai 

vorbim despre economie și toate celelalte implicații. 

AD: O să mai vorbim despre aceste aspecte, să mai 

analizăm ce se petrece pe parcursul pandemiei. Până atunci, 

întrucât urmează să continuăm discuția cu următorul invitat 

al meu, profesorul universitar Mihai Gafencu, vă mulțumesc 

pentru prezența în emisiune și vă mai aștept la noi în studio 

în măsura în care timpul vă va permite. 

IS: Și eu vă mulțumesc; și voi veni cu drag. 

AD: Continuăm acum discuția noastră cu domnul profesor 

universitar de la Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, medic psihiatru, în cadrul 

Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”. 

Domnia sa este și președinte al organizației „Salvați copiii”. 
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Domnule doctor Mihai Gafencu îmi face o deosebită plăcere 

să putem dialoga, chiar dacă momentan online pentru că așa 

e situația (din cauza restricțiilor cauzate de pandemie, n.r.) și 

vă mulțumesc pentru că ați acceptat. 

MG: Mulțumesc pentru invitație. Aș face doar o mini 

corecție: ați spus medic psihiatru, dar pentru mine psihiatria e 

doar o pasiune; eu sunt medic pediatru. 

AD: Într-adevăr, îmi cer scuze. Și pentru că ați punctat 

pediatria, vă rog să mergem spre direcția aceasta.  

MG: Aici este o particularitate de la bun început, o 

particularitate a copilului care la vârsta cuprinsă între 1-2 ani 

și până pe la 10-11 ani, deci în acest interval de 10 ani ia 

contact cam cu toate bolile infecțioase. Dacă înțelegem lucrul 

acesta atunci conștientizăm că el își formează imunitatea și 

construiește (să spun așa) armatele de luptă pentru restul vieții 

exact în perioada copilăriei. Aceste armate au și câteva arme, 

care, acum cu pandemia cam știm cum se numesc: anticorpi, 

aceia pe care îi detectăm prin testele acelea mici și rapide. 

Acești anticorpi se formează în urma contactului cu agentul 

infecțios. Deci copilul ia contact cu toate bolile acestea, iar 

concluzia este că, în toată viața lui de copil, nu face forme 

foarte grave ale bolilor. Noi doar ca excepție avem copii foarte 

grav loviți de – să zicem, ca exemplu – rujeolă. La fel și la 

varicelă, formele foarte grave se întâlnesc doar la copiii 

imunodeprimați sau la unele situații particulare foarte rare. 

Acesta nu înseamnă că aceste boli nu produc decese și în 

rândul copiilor; fac, dar în acele situații speciale, sau atunci 

când se ajunge la coexistența lor. La fel și cu SARS Cov 2, 

până să provoace un covid mortal copiilor, ei trebuie să fie 
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afectați și de o altă boală – indiferent că este o boală de fond 

sau o coinfecție virală (dorită sau nedorită de anumite urechi), 

să luăm de exemplu cea mai frecventă coinfecție virală; și 

anume gripa sezonieră.  

Așadar recomand să vă vaccinaţi copiii împotriva gripei 

sezoniere; acesta trebuie să fie primul lucru pe care să-l 

menționez și pe care vă rog să-l repetați tuturor celor care vă 

vin în jur în zilele următoare. Vaccinați-vă copiii și bătrânii 

împotriva gripei sezoniere. Coinfecția acestui SARS-CoV 2 

cu gripa sezonieră, chiar dacă nu avem date, e adevărat, dar 

nu are cum să nu fie decât de gravitate mare; concluzie trasă 

ca urmare a datelor pe care le-am urmărit din alte coinfecții 

virale ale gripei sezoniere și ale rujeolei, fiind un exemplu trăit 

chiar de țara noastră, unde mișcarea antivaccinistă a prins aripi 

în ultimii ani destul de voios. Cam acestea sunt datele 

cunoscute acum despre SARS-CoV 2 la copil. Copilul se 

manifestă altfel decât adultul; nu mai face doar forme 

respiratorii, ci și afectare digestivă, dar caracteristica principală 

rămâne febra și starea de moleșeală. Adultul lovit de covid 

spune totdeauna că s-a simțit obosit și mai are acele (inițial 

anecdotice și apoi dovedite ca fiind foarte reale și frecvente) 

pierderi ale gustului și mirosului (pe care acum încet-încet am 

început să ni le explicăm și științific).  

A doua concluzie este cea legată de semnele acestor boli, 

care trebuie să îndemne părintele să se adreseze serviciului 

medical – nu neapărat cel de urgență, pentru că medicul de 

familie, actualmente și după ultima ordonanță guvernamentală, 

este cel din prima linie și el trebuie apelat primul. Pe de altă 

parte, aș dori să fac o paranteză și să trag un semnal de alarmă 
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asupra faptului că ar trebui ca lumea să înceapă să își menajeze 

doctorii. Mă vedeți și pe mine cum arăt (și totuși am venit 

după 2 zile de weekend); deci suntem în acest moment (ca să 

îl citez pe profesorul Săndez) în repriza 1; a început repriza 1; 

până acum am fost la încălzire. Noi până la pauză mai avem 

mult; și probabil va urma și valul trei sau valul patru; dacă 

acum ne epuizăm echipa, multe schimburi nu avem. Și asta ar 

trebui să înțeleagă toată lumea: că sunt câteva categorii de 

medici, printre care cei din linia întâi cum suntem noi din 

spitale și cei cu specialități foarte rare – medicii urgentiști, 

ATI-ști, cei de dializă, medicii de supraspecializări diverse – 

pe care nu ai cum să îi înlocuiești cu alții pentru că nu există 

în țară; nu există suficienți nici în Europa.  

AD: Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și susțin 

acest lucru, pentru că înainte de orice medicii sunt și ei oameni 

și nu pot rezista la infinit. Am discutat și mai devreme că 

dumneavoastră, medicii ați lucrat la foc continuu chiar și după 

ce a trecut valul întâi, în perioada până la apariția celui de-al 

doilea de acum. V-aș ruga să vorbim în continuare puțin despre 

părinţii copiilor foarte mici, care nu știu să spună ce îi doare 

sau ce se întâmplă cu ei, precum și despre asimptomatici, 

fiindcă foarte mulți oameni încă nu au înțeles acest lucru (pot 

transmite sau nu, sunt sau nu infectați?). Vă rog să lămuriți 

dumneavoastră aceste lucruri. 

MG: Atunci să o luăm pe rând. Iarăși prin similitudine cu 

afecțiuni simptomatice de același fel; avem o grupă la 

grădiniță – fiecare am avut copii la grădiniță și, la rândul 

nostru probabil că am fost și noi. În acea grupă avem un copil 

cu gripă sezonieră; un studiu de prin anii 1970 a dovedit că în 
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primele 30 de minute un virus intrat într-o comunitate (de 

copii sau de adulți) se împrăștie. Așa se întâmplă și cu aceste 

SARS-CoV 2; adică toți copiii din grădiniță vor fi expuși la 

virus. Și acum vă întreb, când am fost noi mici și făcea unul 

dintre colegii noștri varicelă, sau rujeolă, sau gripa sezonieră, 

cădeam toți la pat și mergeam în spital? Nu. Particularitatea 

organismului nostru ne apăra de afecțiunea aceea virală, 

indiferent care este ea; virusurile sunt cu miile de tipologii; 

există și virusuri paragripale care se comportă la fel; când noi 

spuneam că am răcit poate că era un virus paragripal. Pe vremea 

când nu exista vaccinul antigripal și făceam acea gripă, din 

grădiniță lipseau doar 2-3 copii, nu lipsea toată grupa. Același 

lucru se întâmplă și aici. Restul erau asimptomaticii.  

Acum ne-a luat un soi de nebunie cu discuția legată de 

asimptomatici; iar eu cred că am găsit explicația, pentru că, 

așa cum ne-a obișnuit, școala americană și felul în care ei au 

dezvoltat această (să-i spunem) explicație adresată publicului 

cuprinde un termen foarte isteț găsit de „încă nesimptomatici” 

(în traducere); deci ei își folosesc limba cât mai expresiv; și 

au folosit acest termen care e mult mai explicit. Să înțelegem 

așadar că ei acum nu au simptome. Dar bineînțeles, ei au și 

categoria de „asimptomatic”, acela care pe tot parcursul 

infecției (cuprinsă între 7 și 21 de zile) ei încă nu au dezvoltat 

simptome, dar se poate din ziua următoare să aibă așa ceva 

(uneori chiar grave și bruşte). Și ce spun acum e un punct 

foarte important: dacă noi am fi avut oameni suficient de 

inteligenți care să-și dea seama de importanța unui comunicator, 

a unui expert în comunicare, care să înțeleagă de la profesioniștii 

din jurul grupului de lucru guvernamental cât de important 

este ca mesajul să fie transmis într-un anume fel, lumea s-ar fi 
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panicat mult mai puțin. Din păcate s-a comunicat sub-mediocru 

în toate aceste luni, ceea ce a dus la frondă, la opoziție până la 

manifestare stradală; și la această neîncredere continuă, pentru 

că s-au succedat bâlbe. Pandemia până acum n-a fost condusă 

rău la nivel european, dar începem să vedem diferențele 

majore ale tipului de comunicare. Aici cred eu că se dă bătălia 

pe termen lung, așa cum s-a dat și pe termen scurt: la partea 

de impact psihic. Copilul asimptomatic este regula, dar pentru 

că noi nu știm să folosim alt cuvânt, mergem cu acest 

„asimptomatic” înainte.  

Pe de altă parte, orice semn de boală va vedea mama, ea va 

fi obligată să își pună problema existenței acestui tip de 

infecție cu SARS CoV 2; mai ales dacă va vedea febră dublată 

de amețeală, durere de burtă, oboseală. 

AD: Mai este o problemă pe care eu o întrevăd. Știți foarte 

bine ultimele evenimente din Spania, Franța, Germania, 

Elveția (etc) unde, ca efect al izolării/carantinării am văzut 

adevărate valuri de oameni care părăseau țările respective; 

probabil că și acum și în perioada imediat următoare vor veni 

și aici destul de mulți, pentru că avem și noi foarte mulți 

români care lucrează acolo de ani de zile, au întemeiate 

familii și implicit copii – pentru că aici vreau să ajung – cu 

care vor veni în țară. Credeți că ei au această conștiință a 

faptului că trebuie să declare că au venit din zone carantinate 

sau din zone cu probleme, sau pur și simplu se vor mulțumi ca 

și data trecută să declare la graniță că vin din alte părți? Eu 

o consider o adevărată inconștiență, dar dumneavoastră, prin 

experiența pe care ați avut-o la primul val, credeți că acești 
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părinți ai copiilor sunt suficient de educați în a spune adevărul 

și a nu-și expune copii la riscuri?  

MG: Răspunsul pare-se că îl sugerați a fi „nu”. Dar aici 

iarăși mă gândesc la felul în care comunicăm acestor oameni 

ce se întâmplă și ce se va întâmpla cu ei și cu copiii lor. Dacă 

vom face greșeala din primăvară, în care familiile să fie – cum 

au spus ele – aruncate în niște ghetouri, adică în locuri prost 

amenajate în care erau foarte nemulțumiți de condiții (și 

gândiți-vă că acum va fi iarnă, nu primăvară ca în lunile 

aprilie-mai) atunci vor minți și își vor comunica unii altora să 

nu declare adevărul. Dacă vom avea grijă, dacă ne vom gândi 

dinainte și ne vom pregăti, va fi bine, chiar dacă valul n-o să 

mai fie atât de mare ca în primăvară, dar totuși să ne gândim 

că vin sărbătorile de iarnă, când lumea se întoarce acasă de 

pretutindeni. Noi, ca țară, până atunci nu cred că vom fi o zonă 

mai curată decât acum (sau decât este acum Spania sau 

Franța); și nici mai pregătită; dar sper din toată inima să nu 

am dreptate. De aceea repet, nu cred că trendul crescător are 

cum să fie diminuat în următoarea lună, fără o asprire majoră 

a izolării populației. Pentru că măsurile pe care le-am luat au 

fost extrem de prost comunicate și mai ales cu o populație 

țintită greșit. S-au lăsat la liber toate locurile în care se poate 

disemina virusul – de exemplu grămezile de chefuri tinerești 

s-au lăsat la liber, în toate orașele, până mai ieri (și nu este 

exclus ca dacă nu se oprește circulația de noapte să fie încă 

permise grămezi de populație tânără), iar acestea au dus 

infecția cam peste tot, inclusiv la noi în spitale (de către 

personalul tânăr) și ne-am focusat să închidem teatrele sau 

restaurantele, unde oamenii conștienți și-au asumat măsurile 

de siguranță.  
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Pe lângă aceste greșeli a fost și abordarea școlii – pe care 

mărturisesc și eu am privit-o inițial puțin speriat de transportul 

viral efectuat de copiii mici; și m-am înșelat, alături de mulți 

alți specialiști, pentru că nu s-a dovedit un real pericol. Dacă 

sistemul ar fi pregătit școlile să respecte toate condițiile 

necesare (și vă spun asta din experiență pentru că am verificat 

la o școală privată), ar fi însemnat zero infecții la școală; 

majoritatea copiilor se infectează acasă de la adulți și mai apoi 

la școală împrăștie infecția tot la adulții care ajung în contact 

cu ei. Acest lucru putea fi evitat dacă se pregăteau toate școlile 

din timp, așa cum am văzut de exemplu la câteva școli din 

Timișoara – unele private, iar altele de stat. Aceasta este 

marea noastră problemă, că ei vor veni, dar vor veni din țări 

care au același destin, ca număr de cazuri, precum România. 

Madridul, de exemplu, a fost închis, pe cartiere, în urmă cu 

trei săptămâni – deci ei au făcut deja ceea ce trebuia să facem 

noi cu mult timp înainte cu anumite localități despre care 

aveam semnale că se întâmplă ceva acolo. Acum, în acest 

moment, diferența dacă iarăși nu este comunicată corect, este 

dătătoare de manipulare și de suspiciune. Fiindcă se va 

recunoaște mai devreme sau mai târziu că omul harnic din 

județe harnice (sau să spun altfel, județe potente financiar, 

universitar și mai harnice) cum ar fi Timișoara, Cluj, Iași, 

București (etc) testează de mii de ori mai mult decât alte 

județe. În acele alte județe se formează un contingent enorm 

de populație infectată, care nu este depistată și care va da 

direct morți peste o lună. 

AD: Dat fiind faptul că am vorbit de tineri, de copii, de 

comunicare și de educație v-aș ruga acum să vorbim despre 

nou-născuți, despre maternități și despre dotarea lor; pentru 
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că dumneavoastră în calitate de președinte al Asociației 

„Salvați copiii” ați tras de multe ori semnale de alarmă cu 

privire la dotarea maternităților. Cum se regăsesc maternitățile 

în acest început de val doi? 

MG: Maternitățile dotate cu ajutorul asociației noastre în 

ultimii 7-8 ani, au ajuns în această situație pentru că aveau 

foarte mare mortalitatea infantilă. Și înainte de pandemie, în 

România era dublă mortalitatea infantilă față de media 

Uniunii Europene. Așa cum spuneam anterior, afecțiunea 

covid nu prea lovește copilul mic, dar au fost focare în mai 

multe locuri, tocmai din cauza celui de-al doilea component: 

testarea – nu s-a testat gravida care intră în maternitate. Știu și 

cazuri din capitală care nu testează și mâine avem o conferință 

cu cei de la minister ca să vedem dacă încă mențin această 

anomalie. Dar ca să vă dați seama că nu doar noi facem 

greșeli, vă dau exemplu Belgia, una dintre țările cele mai 

lovite, acum nu mai asigură retestarea asimptomaticilor; nici 

ei nu au alegerea bună în acest moment. Pentru că este un 

tempo extrem de ridicat al acestei pandemii și o reacție 

medicală care totdeauna are nevoie de validări; asta mai 

presus de unele situații în care chiar medicii sunt contraziși de 

unii conducători.  

Asociația „Salvați copiii” a tras un semnal de alarmă încă 

din 19 august printr-un document oficial în care, împreună cu 

specialiștii mei din secretariatul general, am descris pas cu pas 

ce se va întâmpla dacă nu se vor cumpăra tablete – care nici 

astăzi măcar nu sunt cumpărate (în noiembrie; n.r.). Au 

început cu Bucureștiul – păi acolo e sărăcia țării? Ei nu aveau 

tablete? Avem 5 zone defavorizate foarte mari în țară; în estul 
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țări, în zonele rurale; chiar și în Banatul montan avem sate 

extrem de sărace. Pe de altă parte categoriile defavorizate de 

copii cu handicap, aceia care nu sunt alfabetizați – păi de unde 

să aibă ei braille (alfabetul pentru nevăzători; n.r.) ca să se 

conecteze? De unde să aibă tabletă un copil cu paraplegie (și 

pe nimeni altcineva lângă el decât o mamă care este cine știe 

în ce hal) și să știe să se conecteze la internet? Copiii aceștia 

sunt condamnați la analfabetism; lor li se interzice (din proastă 

gândire a sistemului) pur și simplu dreptul la educație. Dacă 

aceste lucruri ar fi fost măcar citite în 20 august dimineața, de 

cineva care să le fi înțeles și să le fi dat curs, ei bine erau 

propunerile organizației noastre comunicate oficial, pe care le 

găsiți în presă rând cu rând; erau propunerile nesocotite de 

guvernanți, care au dus la situația dezechilibrată în care ne 

găsim acum.  

Am asistat, cu voluntarii mei, la lecții online la liceu de vârf 

unde merg lucrurile foarte bine, dar avem sate (unde activăm 

cu voluntarii noștri din filială) unde este pur și simplu un 

dezastru. Acum vin de la o ședință cu doi specialiști dintr-un 

loc unde au ca beneficiari copiii cu handicap și acolo ei se 

confruntă cu un alt dezastru: acestor copii li se interzic drepturi 

de bază. Aceste greșeli trebuiesc asumate; nu este o critică cu 

tentă politică (eu am toată simpatia pentru partidul care  

guvernează acum și nu am avut niciodată alta pentru altcineva), 

dar pur și simplu ei sunt așa – ca să spunem astfel, pentru că tot 

ați amintit de psihiatrie – în situația în care este un bolnav de la 

spitalul de psihiatrie care nu își recunoaște boala. Organizația 

noastră dotează momentan cu tablete peste tot pe unde poate; 

am făcut achiziții repetate pentru comunitățile defavorizate; am 

dus foarte mult echipament în zonele în care ni s-a solicitat; iar 
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mâine la întâlnirea cu reprezentanții guvernului exact aceste 

exemple vrem să le punem pe masă, să îi arătăm că se poate și 

că există rețetele gata folosite de noi și de alte ONG-uri care s-

au desfășurat plenar în această perioadă. 

AD: Vă rog să transmiteți pentru finalul dialogului nostru 

un mesaj pentru părinţi. 

MG: Mesajul de final ar fi: folosiți testarea. Testați-vă 

familiile și copiii, mai ales că acum au intrat pe piață testările 

antigenice. Cereți-le medicilor de familie, sau structurilor 

unde aveți angajatori care să își permită, sau formați grupuri 

de părinți care să ceară testare antigenică, fiindcă aceasta va 

permite grupurilor mari să își continue desfășurarea activităților: 

școlare, distractive, recreative, economice. Și aceasta poate să 

fie o mare ocazie pentru viitorul nostru, în următoarele luni. 

Bineînţeles, apoi trebuie dublat cu testarea PCR. Și ascultați-

vă medicii; aveți încredere în ei; dar pe de altă parte menajați-

i, pentru că suntem (unii dintre noi) deja la capătul puterilor; 

pe alții n-o să-i mai aveți. 

AD: Domnule profesor eu sunt convins că mesajul 

dumneavoastră va ajunge acolo unde trebuie; vă mulțumesc 

pentru prezența în emisiune, vă doresc în continuare multă 

sănătate și putere de muncă. 

MG: Vă mulțumesc și eu și vă doresc tuturor multă sănătate 

și toate cele bune! Vom depăși și aceste vremuri! 

AD: Și pentru că am vorbit în secțiunea anterioară despre 

copii, vom continua acest trend, dar vom încerca să depășim 

subiectul pandemiei, să lărgim puțin câmpul de dialog. Vom 

discuta în cele ce urmează cu un om care străbate satele în 
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strădania sa de a ajuta copiii; un om care ne poate vorbi 

despre satul românesc, despre nevoile lui – cum ar fi lipsa 

doctorilor de acolo, precum și alte multe probleme. Bun venit 

alături de noi părinte Tămaș și bine ați venit alături de noi. 

VAT: Bun găsit popor român! Bun găsit domnule Dinescu! 

Vă mulțumesc din suflet pentru invitația adresată și sper cât 

mai curând să pot ajunge în orașul de pe Bega pentru a putea 

fi împreună în același studio și să nu ne depărteze faptul dacă 

am sau nu semnal de mobil pe drumurile țării. 

AD: Doamne-ajută! Se observă că sunteți în mers pentru 

că este un delay în transmisie, dar chiar și așa o să discutăm 

cât se poate; spuneți-ne vă rog unde vă duceți și ce faceți 

acum? 

VAT: Sunt pe un drum în Județul Covasna, în inima 

României Mari – așa cum mie îmi place să spun verde-n față 

tuturor, această realitate clară, care trebuie să intre în mentalul 

colectiv. Am format în ultimii ani o echipă foarte frumoasă de 

voluntari, cu care am făcut lucruri deosebite, dar mai ales în 

ultima perioadă, am fost mereu în prima linie atunci când a fost 

nevoie. Și mai ales de aici din inima României s-au putut 

realiza, numai cu ajutorul lui Dumnezeu și cu mâna pe 

Scriptură, foarte multe lucruri frumoase, venite în sprijinul 

celor aflați în nevoie. Și aici mă refer de exemplu la oamenii cu 

deficiențe neuro-motorii (cu distrofie musculară), la copii 

săraci din satele românești ale Covasnei, Mureșului, Harghitei, 

Brașovului (etc.), precum și la bătrânii sensibili, bolnavi, care 

nu au un sprijin la bătrânețe și care nu se duc la azile pentru că 

nu pot să-și părăsească tot ce au construit o viață. Noi am tot 

auzit despre voluntariatul făcut pe la diverse organizații și am 
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vrut să vedem cum este să fii voluntar – este obositor, dar este 

cel mai frumos sentiment din lume. A fi voluntar este 

asemănător misiunii de propovăduire a creștinismului pe care o 

făceau apostolii după ce Hristos s-a înălțat la ceruri; practic este 

o alinare spirituală și trupească pentru cei aflați în nevoie. Din 

inima României, din județul Covasna, am pornit și în această 

seară (ca în multe alte zile și seri) către județul Sibiu, către 

orășelul Cisnădie unde avem o mamă singură cu o fetiță. Mama 

este cu studii superioare, dar care acum se află în nevoie. Și așa 

cum frumos spune „Scrisoarea a III-a” (poemul eminescian) – 

„La un semn deschisă-i calea...” – ei bine, la un semn am dat și 

eu de veste, iar în 20 de minute portbagajul mașinii noastre 

break de campanie s-a umplut și am pornit cu încă un voluntar 

către ea. Este o normalitate, nu facem nimic special, nu suntem 

oameni speciali; suntem niște simpli țărani (eu cel puțin îmi 

asum denumirea aceasta de „țăran” fiindcă le spun multora că 

am văzut ce au făcut domnii din trupul țării ăsteia; și ne-am 

săturat; de aceea eu nu sunt domn, sunt țăran). Deci suntem pe 

drumurile patriei, încercând să fim aproape de cei aflați în 

nevoie.  

AD: Este bine că, așa cum spuneați „la un semn” puteți 

aduna toate cele de cuviință pentru cazurile de care vă 

ocupați. Totuși prin faptul că vă duceți prin locuri mai puțin 

accesibile (și este foarte lăudabil ceea ce faceți) față de faptul 

că trăim în aceste vremuri în care pandemia a pus această 

stăpânire peste omenire, dacă tot vorbim de copii, spuneți-mi, 

vis-a-vis de interacțiune, vis-a-vis de școală, ce posibilități 

reale au aceștia? Cum văd ei (cei care au apucat să meargă 

la școală) această nouă metodă de interacțiune (cu colegii, cu 

profesorii) în mediul online? Asta dincolo de faptul dacă au 
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sau nu acces la ea, pe acolo pe unde mergeți dumneavoastră, 

prin sate uitate de lume, există această posibilitate de a se 

conecta la internet? Cum se descurcă acești copii să învețe 

(pentru că sunt copii care vor cu adevărat să învețe)? 

VAT: În primul rând vreau să remarc faptul că învățământul 

românesc oricum și-a pierdut din sacralitate și din valoare, 

după 1990, foarte-foarte mult. Asta pentru că am început să 

nu mai formăm caractere, ci să formăm absolvenți. În plus, am 

început să nu mai formăm profesori – să nu uităm că 

pedagogia de altădată nu se mai regăsește în caracterele 

profesorale din ziua de azi; prin anumite locuri – desigur nu 

generalizăm, în fiecare instituție există uscături; există sălcii 

și stejari. Să știți dumneavoastră că această pandemie (din 

perspectiva felului în care copiii se raportează la învățământ) 

a picat exact ca un bolovan în capul unui om cu creștetul 

moale. Asta deoarece în cătunele României, foarte mulți 

dintre copii – mai ales cei care fac parte din familiile foarte 

sărace – mergeau la școală, ca să puncteze acea zi școlară cu 

scopul de a primi cornul, laptele sau mărul.  

Eu, la rândul meu, fiind profesor, în cel mai sărac cătun din 

țară care e la mine în parohie – cătunul Hetea din județul 

Covasna – mergeam de foarte multe ori cu borcane de 

zacuscă, dulcețuri, pâine, salam, parizer, iar copiii așteptau ora 

de religie pentru că acolo era un festin culinar - în primul rând 

pentru niște copii care mureau de foame în timpul săptămânii. 

Și atunci, domnule Dinescu, în aceste cătune ale României 

mai sunt prezente doar două instituții: Școala și Biserica. În 

rest televiziunile mărețe, sau tipii aceștia pe care îi vedem aici 

pe afișe că luptă împotriva nu știu căror partide (afișele din 
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campania electorală; n.r.), dar ei făcând parte din aceeași clasă 

de hoți, n-au ajuns niciodată în acele cătune, nu ca să dea mâna 

cu alegătorii, ci ca să îi vadă în mod real cum trăiesc. Și 

această situație este gravă; mulți dintre copii nu au curent 

electric, nu au ce pune în farfurie.  

Nu putem vorbi despre învățământ online. Situația din 

aceste cătune se aseamănă în primul rând cu situația pe care o 

întâlneam în „Amintiri din copilărie” a lui Creangă. Țineți 

minte cât de frumos îi aduna preotul satului într-o încăpere și 

îi învăța pe acești copii; iar ei așteptau să vină părintele, le mai 

aducea câte ceva de mâncare, ei fiind copii săraci. Ei bine, la 

fel este și tabloul de azi, la peste un secol și jumătate de atunci; 

din anii 1840, de pe vremea când era Creangă elev și până azi, 

nu s-a schimbat nimic, la fel arată cătunele din munții 

României și în mileniul trei. Ba din contră, s-a schimbat, dar 

în rău, faptul că azi Ion Creangă nici măcar nu mai este studiat 

la școală. Ce să mai avem pretenții de la acei copii săraci care 

vin la școală – atenție – fără șosete în picioare iarna! Eu sunt 

martor ocular al acestor realități și invit pe oricine dorește să 

vină să vadă. Acei copii minunați nu au nici măcar un termos, 

sau posibilitatea de a-și încălzi un ceai seara, darămite să țină 

în priză o tabletă, într-un spațiu de 10 metri pătrați unde 

adesea trăiesc 12 suflete.  

Învățământul online este cea mai mare și mai evidentă 

dovadă de discriminare făcută, cel puțin, în România (nu spun 

că nu e și în alte părți, dar acum eu mă raportez la țara mea), 

pentru că noi acum iar ne apucăm să selectăm grâul de neghină, 

iar neghina pentru unii o reprezintă acești copii săraci.  
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Dar să nu uităm că acești copii nu sunt coada țării, pentru 

că din cătune din astea au ieșit de foarte multe ori oameni 

fruntași și eroi care au întregit țara. Apoi să nu uităm că marii 

voievozi (care plecau cu Dumnezeu înainte la bătălii) au avut 

ca bază în credință, în bătălii, în omenie și în cinste tocmai 

satul românesc, care acum a fost distrus cu bună știință și cu 

intenție. Turmele de oi ale țăranilor români au coborât din 

munți și au urcat acolo tafurile și camioanele ca să taie 

pădurile. Deci cum să vorbim noi în cătunele României despre 

această metodologie? Putem vorbi în Pipera (cartier de lux din 

București; n.r.), în Timișoara la domnul Fritz (primarul în 

funcție atunci al orașului; n.r.) sau în alte asemenea părți, dar 

cu siguranţă nu în cătunele din Munții Apuseni, unde nu 

ajungi iarna nici măcar cu elicopterul sau cu avionul; sau dacă 

încerci, acesta se prăbușește (aluzie la o prăbușire a unui avion 

medical în urmă cu câțiva ani, eveniment care a șocat opinia 

publică; n.r.) – despre asta e vorba. Așa că această discriminare 

va trebui să înceteze; ori toată lumea are parte de învăţământ 

online (și ne asigurăm că toți au în mod real), ori nimeni (ori 

găsim o altă metodă). Dar înainte de toate trebuie să avem 

grijă de stomacul copiilor, pentru că pe burta goală copii 

aceștia nu știu să spună poezii, știu numai să plângă. 

AD: Așa este din păcate. Dar ca o paranteză, am primit un 

comentariu în direct de la un telespectator care vă roagă să 

nu conduceți în timp ce vorbiți cu noi. 

VAT: Dar nu conduc (iată mâinile) eu stau în partea cealaltă 

a șoferului, sunt cu un voluntar, un coleg care el este la volan 

acum. E o chestiune foarte importantă această remarcă; îl salut 

pe telespectatorul care a scris acest comentariu și îi mulțumesc. 
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AD: Cum vi se pare raportul acesta dintre educația făcută 

într-un oraș – unde se face cu profesori bine pregătiți și în 

condiții foarte bune – raportat la situația copiilor de la sate 

și din cătune (fără să mai punem la socoteală greutatea vieții 

la țară, mai ales acolo unde familiile apelează la copii pentru 

muncile agricole și altele necesare supraviețuirii)? 

VAT: Aș face o paralelă între anii în care m-am format eu, 

din punct de vedere educațional, și perioada din prezent (în 

sensul mai larg al prezentului, în ultimii ani, nu doar acum în 

pandemie). V-aș întreba și pe dumneavoastră – pentru că tot 

suntem într-un dialog – și m-aș bucura să îmi răspundeți 

simplu cu „da” sau „nu”; vă întreb sincer, ați fost vreodată tras 

de perciuni la școală de vreo învățătoare sau de vreun 

profesor? 

AD: Da, categoric! (Aveam și părul mare, cel mai mare 

păr din clasă). 

VAT: La fel și eu. Haideți să privim lucrurile dintr-o altă 

perspectivă (lăsându-i la o parte pe progresiștii aceștia care își 

formează copiii în așa fel încât aceștia uită apoi ce e țara, ce e 

neamul, ce e educația), să nu uităm că educația a fost foarte 

puternic destabilizată. Nu trece săptămână să nu vedem la 

televizor profesor bătut de elevi sau înjurat sau scuipat. Iar aici 

s-a ajuns din motiv că nu mai există respectul elevului față de 

profesor. Este o chestiune certă; poate să vină cu argumente 

de politically correctness toată Uniunea Europeană la un loc, 

dar degeaba, pentru că eu nu am încredere în ei. Eu știu ce 

respect aveam față de învățătoarea mea și de profesorii mei, 

când intrau în clasă; era o sfințenie. Parcă intra – așa cum 

frumos spune Păunescu în „Balada lui Iancu” – „un Hristos cu 
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chip de moț”; așa era Iancu prezentat de Păunescu, așa erau și 

profesorii mei. Erau ca niște apostoli trimiși acolo, față de care 

eu aveam o stimă considerabilă; și era ca un fel de temere de 

Dumnezeu să nu cumva să-i supăr, deși de foarte multe ori o 

făceam și eram pedepsit. Deci cum putem vorbi de învățământ 

dacă profesorul nu mai are dreptul de a avea prioritate, 

atitudine, competență de lider în fața învățăceilor?!  

Dar să fim coerenți și raționali, nu să ne luăm numai după 

ce se prezintă la televizor. Eu am văzut la un moment dat un 

reportaj în care o doamnă ministru – nu știu cum o cheamă, 

sau ce cărți a scris; nu știu ce cărți a citit, în primul rând! – 

Asculta la ușa unei doamne învățătoare care a ridicat tonul la 

copii, după care a intrat și i-a făcut reproșuri. Păi dacă venea 

la ușa claselor noastre înainte de anii ’90 ar fi trebuit să îi dea 

afară pe toți profesorii din liceu, pentru că noi elevii eram 

neastâmpărați și nu aveau cum să ne strunească altfel. Îmi 

asum faptul că am fost un elev gălăgios – bun la învățătură, 

dar gălăgios. Deci dacă am luat autoritatea profesorului și am 

pus-o în mâna elevului, noi nu mai trebuie să avem pretenție 

ca școala să mai poată forma caractere. Mare atenţie! Am vrut 

să fac paranteza aceasta pentru ca să mă aprobe frații raționali, 

care știu ce înseamnă o școală, nu cei care au făcut-o online, 

pe gadget-uri.  

Dar astăzi, singurul loc unde mai există respect la elevi față 

de profesori, e tocmai în cătunele despre care vorbim. În 

cătunele acestea aveam niște eroi, niște apostoli numiți 

profesori și învățători, care îi învață pe copii carte, chiar dacă 

el trăiește într-o sărăcie cruntă, uitat de lume, nebăgat în 

seamă de nimeni altcineva. Profesorul îl învață să-și scrie 
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numele, preotul – să-și facă cruce, iar învățătoarea – să poată 

să ceară un pahar cu apă când iese în societate. Învățământul 

românesc nu este la pământ – el a ajuns deja la nivelul și mai 

de jos, al sedimentelor și al petrolului; dar noi avem puterea 

de a extrage din nou aceste bogății din solul moralului 

românesc. Noi ca nație, deși nu mai suntem conduși de mult 

de români, trebuie să fim conștienți de felul în care trebuie 

făcută emanciparea poporului: având continuitate, oameni 

pregătiți, lideri care să-și dorească să lucreze pentru popor. Iar 

în felul acesta și învățământul și sănătatea și raportul dintre 

doctor/ asistentă și pacient, precum și cel dintre învățător/ 

profesor și elev vor reveni la normalitatea pe care am 

cunoscut-o și eu în anii ’90 când am început drumul școlar. 

Asta ca să nu mă raportez și la un alt sistem mult mai înalt de 

valori, când, cum spuneau cei care au făcut facultatea prin anii 

’70-80, îți era rușine de profesor să mergi la examen dacă nu 

erai pregătit.  

AD: Dumneavoastră ați fost numit „preotul care salvează 

vieți”; de unde vi se trage această sintagmă? 

VAT: Da, am fost numit, foarte bine spuneți, pentru că eu 

nu mi-am asumat niciodată calitățile acestea de superman, deși 

mă mai văd unii pe stradă în reverendă și îmi spun „batman” – 

dar mie îmi place, pentru că acest personaj din benzile desenate 

americane e totuși un făcător de bine până la urmă. 

AD: Dumneavoastră spuneați într-un articol că „fără 

fapte, credința este moartă” și de acolo am făcut legătura cu 

întrebarea pe care v-am adresat-o anterior. 

VAT: De fapt Mântuitorul a spus acest lucru, eu doar am 

reluat în acel context. Acum vreo 5 ani de zile mă aflam la o 
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depunere de coroane, la unul dintre monumentele eroilor 

români din război, aflate în județul Covasna. Pe troița de acolo 

scria următoarele rânduri: „Cei ce căzut-au pentru țară/Prin 

lanul câmpului bogat/Jertfind o-ntreagă primăvară/Nu au 

murit, ci-au înviat!”. Versurile îi aparțin lui Demostene 

Rădulescu (un poet nu prea băgat în seamă de foarte mulți 

dintre conaționali, dar cred că și profesorii de română ar trebui 

întrebați dacă știu cine e el). Și atunci, la acel eveniment am 

observat că în afară de personalul din deconcentrate care 

trebuia să fie acolo și de militari (și ei trebuind să fie de 

asemenea prezenți la un astfel de eveniment), nu prea erau 

oameni – oameni care să vină din proprie inițiativă la aceste 

zile festive.  

Atunci mi-am spus că nu e suficient ca să avem eroi în 

morminte, trebuie să avem și eroi în viață, pentru că altfel ne 

ducem de râpă la propriu. Așa am pornit o campanie anti-

avort, numită „un român pentru România”; am desfășurat-o 

eu personal cam un an și jumătate (am creat o pagină pe 

internet, am dat telefoane în toate părțile), timp în care 

Dumnezeu (pentru că El face minunile, noi suntem doar niște 

argați divini) a salvat aproape 250 de copii de la avort; deci li 

s-a oferit o șansă la viață. Au fost multe trusturi de presă cu 

care am luat legătura, au participat foarte mulți oameni din 

țară și din străinătate de asemenea, în campanie, iar în final 

am fost foarte-foarte bucuros că am văzut multe poze cu 

copilașii născuți; pe unii i-am botezat, altora le-am găsit nași 

de botez; mai țin legătura cu anumite mame (nu le pot 

întreține, într-adevăr, pentru că păstoresc, ca preot, în județul 

Covasna, cum vă spuneam, cel mai sărac dintre cătunele țării. 

Sunt preot în comuna Vâlcele – fosta stațiune de renume 
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mondial cu apa minerală de Vâlcele, pe care o găsiți peste tot 

prin magazine – și am cătunul Hetea, cel mai sărac, dar eu mă 

mândresc cu lucrul acesta, că îl am în păstorire: am cel mai 

sărac cătun, dar mă simt cel mai bogat preot din țară, sufletește 

vorbind). 

AD: Dumneavoastră faceți cu aceeași bucurie și dăruire 

lucrurile acestea fie că vorbim despre perioada de pandemie, 

fie de dinainte sau de acum încolo și după pandemie. Spuneți-

mi, vă rog, cum reușiți să vă descurcați în condițiile acestea, 

de unde atâta putere de a dărui? De unde atâta bucurie pe 

care o aveți și o exprimați prin tot ceea ce faceți și prin felul 

cum vorbiți, pentru că se simte acest lucru? 

VAT: În primul rând, pentru cei care cred în veșnicie (cum 

frumos spune în cântec Tudor Gheorghe: „Dacă crezi sau nu 

mai crezi în cruce”) vreau să mărturisesc faptul că noi vom fi 

judecați în viața de apoi. Eu le zic multora – pentru că am 

prieteni de diferite religii, sau alții de diferite concepții despre 

viață – care îmi spun că teoria evoluționistă este reală, că nu 

am nici o problemă cu faptul de a crede ei în așa ceva, dar eu 

prefer să spun că am fost creat de Dumnezeu. Și El ne va 

judeca pentru binele pe care am fi putut să-l facem, dar nu l-

am făcut. Chiar Mântuitorul ne spune în Evanghelie: „Adevăr 

vouă vă grăiesc, că dacă ați făcut acestea celor mai mici ai 

mei, mie mi-ați făcut”. Ce vrea să spună Mântuitorul? Preotul, 

în principal, nu este un simplu instalator spiritual: adică îți 

picură sufletul că ai păcătuit și el hop! Vine cu aparatul de 

sudură numit spovedanie și lipește fisura aceea. Nu așa stau 

lucrurile. Preotul trebuie să fie un om care își asumă o misiune 

în care pe ultimul loc trebuie să fie partea financiară. Nimeni 
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nu mai moare de foame în zilele noastre în societatea de acum, 

dacă îți asumi să faci ceva cu mâinile tale. S-a murit de foame 

în alte vremur, dar nu și azi. Iar felul în care dintr-o comunitate 

săracă se pot realiza lucruri mari, e ceva ce ține strict de voința 

omului. Dacă stai într-o comunitate săracă, dar nu răspândești 

prin media sau prin viu grai, în jur, despre nevoile comunității, 

cine să știe că ai nevoie de ajutor?  

Întrebarea aceasta pe care mi-ați pus-o dumneavoastră mi-

au adresat-o mulți: de unde putere, de unde resurse financiare, 

de unde alimente, de unde suport pentru meniurile de la 

restaurant (o ciorbă și un felul doi) pentru 100 de bătrâni 

săptămânal – din dorința de a face bine. Și aici nu vorbim 

despre ego (ca pe vremea iluminiștilor atei din secolele 

trecute, care erau ei în centrul atenţiei), nu, nu sunt eu în 

centrul atenției, nu e vorba despre mine, ci despre intervenția 

lui Dumnezeu în om și despre descoperirea sacrului până la 

urmă. Pentru că așa cum nu ne putem mântui decât 

raportându-ne la cei de lângă noi, tot astfel nici nu putem 

conviețui dacă cel de alături este flămând. Eu nu mă opresc la 

copiii și bătrânii români, ci am grijă deopotrivă de țigani, de 

unguri – de toți cei care sălășluiesc aici și îi iubesc pe toți în 

mod egal. Am mii de oameni pe care îi iubesc; am copiii mei 

(am o fetiță de 5 ani, Maria-Elisabeta, făcută de mine – deci 

nu prin evoluționism, ci prin creaționism am făcut-o) și multe 

alte mii de oameni de diferite religii, cultură, genuri (dintre 

cele două genuri, totuși să fim raționali, feminin sau masculin) 

la care merg cu toată dragostea, pe care îi caut împreună cu 

voluntarii mei. N-aș putea să fac lucrurile acestea singur. Deci 

este vorba în sinteză despre prioritizarea unor chestiuni 

sufletești și manifestarea lor prin chestiuni umanitare. Am 
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alături voluntari, pentru că singuri nu putem să facem mare 

lucru; singuri ne putem doar ruga, putem și plânge, dar este 

mai greu să ajutăm singuri pe alții atunci când ne raportăm la 

o masă mai mare de oameni. De aceea le mulțumesc din nou 

voluntarilor mei pe această cale. 

AD: Părinte, a fost o discuție foarte frumoasă, despre 

lucruri pe care le realizați cu sufletul și cu foarte multă 

dăruire. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și facem 

alături de dumneavoastră un apel la cei care pot să dăruiască 

– pentru că sunt oameni care pot – și dăruind, cu siguranță 

vor fi mântuiți. 

VAT: Vă mulțumesc și eu din suflet și am să închei cu 

versurile lui Coșbuc: „O luptă-i viața; deci te luptă/ Cu 

dragoste de ea, cu dor”. Doamne-ajută. Cu bine, popor român! 
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Nutriția pentru sănătate și starea de bine – soluții 

aplicative de la dr. Salomeia Putnoky, medic primar 

igienă, nutriționist 

 

MD: Pe tot parcursul volumului de față ne-am străduit să 

aducem în fața dumneavoastră specialiști de renume de la 

care avem foarte multe lucruri de învățat. În cele ce urmează 

am alături de mine pe doamna doctor Salomeia Putnoky, 

medic primar igienă, nutriționist, dietetician. 

Bun venit, doamna doctor, și vă mulțumesc pentru prezența 

în emisiune! 

SP: Bun găsit și vă mulțumesc pentru invitație! 

MD: Vă propun să discutăm despre nutriție și aș vrea să 

începem prin a ne spune ce înseamnă valoarea nutrițională a 

alimentelor. 

SP: Alimentele pe care noi le alegem să le consumăm au o 

anumită valoare dată de conținutul lor în nutrienți, adică în 

substanțe nutritive. Noi avem nevoie de aceste substanțe 

nutritive. Ele ne ajută să trăim, dar nu numai să trăim, ci să 

trăim bine și sănătoși. Alimentele pe care le putem împărți în 

mai multe grupe au fiecare valoarea lor nutritivă proprie și 

sunt importante fiecare în felul lor la păstrarea și la promovarea 

sănătății noastre.  

MD: Cum se determină această valoare nutritivă? 

SP: Există mai multe categorii de nutrienți; unii dintre ei 

esențiali pentru noi. Când spun esențiali – adică nu putem trăi 

fără ei. Vorbesc aici de proteine bogate în aminoacizi. Există 
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un număr de aminoacizi – 8 mai precis pentru adult; pentru 

copii mai mulți – aminoacizi care sunt numiți esențiali. Nu îi 

aducem în alimentație – vom avea de suferit; ne îmbolnăvim; 

putem să și murim. Avem nevoie de carbohidrați; ei ne oferă 

energie, energie să ne desfășurăm diferite activități; plus că au 

și alte roluri – roluri funcționale în organism și roluri 

structurale. Avem nevoie de lipide, de substanțe grase, de 

grăsimi. Și ele sunt implicate inclusiv în structura celulei 

noastre. Membrana celulară, de exemplu, este fosfolipido-

proteică. Avem nevoie de proteine ca să absorbim vitamine 

liposolubile. Să folosim lipidele ca și transportor pentru 

diferite substanțe, deci avem nevoie și de grăsimi. Pe lângă 

aceasta avem nevoie de vitamine. Ele sunt substanțe implicate 

în toate lanțurile metabolismului nostru. Dacă una dintre 

vitamine ne-ar lipsi, am face o boală carențială; ne-am 

îmbolnăvi cu siguranță. Nutrienți esențiali sunt vitaminele. 

Esențiali sunt și mineralele. Organismul nostru nu poate să își 

producă singur minerale, nu poate să își facă singur calciu, ci 

trebuie adus prin alimente, prin aport alimentar, obligatoriu. 

La fel și apa. Nu putem trăi fără apă. Organismul nostru rezistă 

fără apă maxim 3 zile, dacă avem noroc. Fără alimente putem 

trăi 30-40 de zile, depinde ce rezistență și-a făcut individul. 

Fără alimente putem trăi o perioadă mai lungă, dar fără apă... 

e o problemă de câteva zile. Toți acești nutrienți sunt importanți 

pentru noi. Fiecare dintre ei are un rol bine determinat și 

funcție importantă în organism. 

MD: Așadar alimentația este mai mult decât o poftă pe 

care ne-o facem noi zi de zi. Iată, ne ajută să supraviețuim și 

contează și proporția. Spuneați de glucide, de lipide, de 
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proteine. Acestea le putem citi pe etichetele produselor, dar 

care ar fi proporția ideală? 

SP: Da. Cei mai mulți nutriționiști recomandă pentru o 

alimentație echilibrată, normală, un aport pentru adult de 10-

15% din totalul caloriilor pe care le consumăm să fie asigurată 

de proteine. 25-30% din totalul caloriilor consumate să fie 

asigurate de lipide, iar ce rămâne de carbohidrați, de glucide – 

aceasta înseamnă 50-65-70% depinde ce procente au ceilalți. 

Aceasta e proporția recomandată, ideală. Mă feresc de cuvântul 

„ideal”, dar proporția recomandată de nutrienți: 10-15% 

proteine, 25-30% lipide, restul carbohidrați. Sigur că în anumite 

etape ale vieții sau în anumite circumstanțe fiziologice sau 

patologice proporția acestor nutrienți se poate schimba. 

MD: Ne dați câteva exemple? 

SP: Sigur că da. De exemplu, în perioada copilăriei necesarul 

de proteine este mare. Proteinele furnizează aminoacizi. 

Aminoacizi din care corpul nostru își sintetizează proteine 

proprii și aceasta înseamnă țesut structural important. Toate 

celulele noastre sunt făcute din proteine. Noi ne reînnoim 

continuu și atunci pentru creștere, pentru dezvoltare avem 

nevoie de aminoacizi să ne sintetizăm proteine proprii așa că 

în perioada de copilărie și adolescență necesarul de proteine 

este mai mare; poate să ajungă la 15-20% din rația calorică 

totală. Să reprezinte 15-20% din caloriile pe care le consumăm 

să fie date de proteine. La fel în perioada de creștere lipidele 

pot să fie la 30-35%. Necesarul caloric este mare, necesarul 

energetic este mare în copilărie și adolescență. Prin diferență 

se calculează și luăm în considerare carbohidrații. La fel în 

perioada de sarcină și alăptare necesarul proteic este mai mare 
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decât la adultul obișnuit 10-15%. În perioada de sarcină 

necesarul proteic poate să ajungă la 15-18%, chiar 20%. În 

perioada de alăptare când organismul femeii este foarte 

solicitat. La fel la sportivii care fac exerciții de forță – 

necesarul proteic nu este 10-15% cum am spus, ci poate să 

ajungă la 15-20% din rația calorică. Depinde și de sport. Acest 

exemplu este pentru sportul de forță, dar cei care fac sport de 

rezistență: aleargă, maraton, ciclism – (consumă carbohidrați 

mai mulți), au nevoie de sursă rapidă de energie, e un efort 

prelungit și au nevoie de sursă rapidă de energie dată de 

carbohidrați. 

MD: Pentru proteine ar fi o sursă ideală de unde să luăm 

aceste proteine? 

SP: Avem două surse importante de proteine: proteine 

animale și proteine vegetale. Sigur că proteinele animale vin 

cu niște avantaje clare. Proteinele de origine animală sunt 

proteine de calitate superioară, adică sunt proteine care conțin 

toți aminoacizii esențiali de care am vorbit și nu numai că-i 

conțin pe toți, ci și în proporție adecvată, suficientă pentru 

organismul nostru. 

Așa cum am spus, la copii, la adolescenți, la gravide, la 

sportivi, în anumite etape ale vieții – după anumite boli, în 

convalescență, când necesarul proteic poate să fie mai mare – 

este bine să asigurăm cel puțin jumătate din proteinele pe care 

le consumăm din proteine din origine animală. La copii s-ar 

putea urca până la 75%, așa că în perioada copilăriei, 

adolescenței aportul proteinelor superioare, de origine animală 

trebuie să fie adecvat. Ei sunt în creștere și au nevoie de 

material de construcție.  
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MD: Ce se întâmplă cu persoanele care decid să nu 

consume carne? Ele de unde își asigură sursa de proteine de 

origine animală? 

SP: Nu este nicio problemă pentru un adult sănătos să 

renunțe la consumul de carne. Există și alte surse de proteine. 

Oul de exemplu, este o sursă extraordinară; albușul de ou are 

cea mai echilibrată proporție de aminoacizi esențiali. Atât de 

echilibrată încât este etalon pentru calitatea altor proteine – 

primește 100 de puncte. Laptele are numai 96 de puncte, 

carnea 94 de puncte din 100, vis-à-vis de proporția de 

aminoacizi esențiali. Da, putem trăi fără carne. Ouăle, brânza, 

lactatele, peștele, dar nu numai sursele de origine animală sunt 

importante.  

Sunt importante și sursele de origine vegetală pentru că 

avem, de exemplu, în leguminoasele uscate, adică în fasole, 

mazăre uscată, năutul, soia, în toate leguminoasele uscate, 

surse importante de proteine. Putem ajunge la produsul fiert 

(că nu putem mânca leguminoase nefierte) putem ajunge 15-

16 g proteine. Surse importante de proteine vegetale. Ele se 

numesc surse de proteine de calitatea a doua. Adică ele să 

conțină surse de aminoacizi esențiali, doar că unii dintre ei 

sunt în cantitate insuficientă și atunci cei care aleg să nu 

mănânce carne sau să nu mănânce deloc produse de origine 

animală trebuie să facă combinații alimentare în așa fel încât 

să aibă un fond de aminoacizi esențial satisfăcător și atunci 

asociază, de exemplu, leguminoasele uscate cu cerealele. Și 

cerealele sunt surse bune de proteine. Nucile, semințele au 6-

8g de proteine. Sigur, nu sunt ca și carnea de curcan care are 

22-24g proteine, dar totuși se adună și fac un cumul de 
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aminoacizi care poate fi echilibrat și suficient. Nu este 

obligatoriu să consume carne. Sunt persoane care au renunțat 

din variate motive: credincioase sau legate de modă sau legate 

de rațiuni ecologice vis-à-vis de protecția animalelor, etc., nu 

se întâmplă nimic, poți să fi foarte echilibrat, poate fi un meniu 

lacto-ovo-vegetarian.  

MD: Bănuiesc că nu se aplică și la copii acest lucru. 

SP: În niciun caz. Copii este bine să fie omnivori și să aibă 

un aport de carne adecvat, chiar de carne roșie pentru că ea are 

o dată cu proteinele de calitate superioară, un bagaj de 

elemente hemato-formatoare. Carnea e bogată în fier, în 

cupru, în zinc – elemente care au rol antianemic, foarte 

importante în perioada de creștere.  

MD: Ați amintit de consumul de ouă. Este adevărat că 

trebuie să consumăm un anumit număr de ouă pe săptămână 

pentru a ne păstra sănătoși? Ne afectează cumva sănătatea 

din cauza colesterolului pe care îl conțin? 

SP: Într-adevăr, oul este o sursă de colesterol. Un gălbenuș 

de ou are cam 200 ml de colesterol. Noi ar trebui să consumăm 

pe zi aproximativ 300 ml de colesterol. Nu este o limită 

inferioară pentru colesterol. Nu ne trebuie colesterol. 

Necesarul de colesterol este 0 la om de aport alimentar. 

Organismul nostru poate să își facă singur colesterol cât îi 

trebuie. Problema se pune să limităm consumul, să nu îl 

depășim foarte, foarte mult. Colesterolul se găsește exclusiv 

în produse de origine animală. Nu există vegetale care să 

conțină colesterol, deci orice grăsime vegetală, orice ulei, 

orice unt de cocos, de palmier este fără colesterol. Orice 

produs de origine animală are colesterol mai mult sau mai 
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puțin. Sigur, carnea grasă are mai mult colesterol, iar cea slabă 

mai puțin. Oul este însă, în top 3 alimente cu conținut de 

colesterol. Are 200 ml de colesterol un singur gălbenuș. Pe 

locul 1 este creierul, iar pe locul 2 ficatul. Creierul poate să 

ajungă cam la 3500 ml de colesterol 100 g creier, așa că cei 

care suferă de hipercolesterolemie cu creier, cu ficat cât mai 

rar; sunt surse alimentare importante de colesterol. Vine oul 

cu colesterolul, dar vine și cu alți nutrienți atât de importanți 

și atât de valoroși încât trebuie să ne asumăm colesterolul 

acesta plus că mai vine și cu elemente care nu lasă colesterolul 

sanguin să ne crească foarte mult.  

A fost foarte blamat oul în anii ‘90: dacă ai depășit o 

anumită vârstă sau ai o boală cardiovasculară, ai avut 

dislipidemie, gata, doctorul imediat ți-a interzis să mai pui 

gura pe ou sau să se întâmple extrem de rar. Acum nu mai este 

așa. Oul este un aliment foarte valoros. În gălbenuș există o 

bogăție de vitamine hidro și lipo solubile. Oul este o sursă 

extraordinar de bună de colină, de vitamina B12, B2, plus 

vitaminele liposolubile A, D, E. Este absolut păcat să 

renunțăm la nutrienți atât de valoroși într-un volum mic. Plus 

proteine de calitate superioară, așa că oul este chiar un aliment 

recomandat concentrat în nutrienți. Oul nu are vitamina C și 

nu are fibre, în rest conține toți nutrienții de care avem nevoie 

și atunci este un aliment valoros mai ales pentru persoanele 

care nu pot mânca mult, de exemplu, și atunci într-un volum 

mic sunt nutrienții necesari: pentru copiii mici, mofturoși; 

pentru persoanele care nu pot mânca mult deodată... atunci oul 

este o soluție foarte bună, un aliment valoros care este păcat 

să fie scos din alimentație. Sigur, la persoane mai în vârstă 
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care suferă de boli cardiovasculare, ateroscleroză, 2-3 ouă pe 

săptămână, dar copiii pot mânca 1 ou pe zi. 

MD: Un adult sănătos poate mânca un ou pe zi? 

SP: Sigur că da, dacă individul nu are probleme cu 

metabolizarea colesterolului poate să mănânce și mai multe 

ouă pe zi. Organismul se descurcă foarte, foarte bine. Să știți 

că și cei care suferă de hipercolesteromie colesterolul sanguin 

care este oglinda colesterolului nostru circulant doar 20% din 

valoarea sa este de aport alimentar, restul e producție proprie, 

e colesterol de producție proprie, de sinteză endogenă – așa că 

dieta influențează, dar într-o proporție relativ mică. Sigur, nu 

este încurajat abuzul, dar dacă mănâncă 2-3 ouă pe săptămână 

este în regulă, dar copiii pot mânca un ou pe zi fără probleme, 

și ocazional se pot mânca și mai multe: două ouă. Există 

varianta un ou întreg și un albuș sau două pentru că albușul nu 

are colesterol deloc. 

MD: Ați amintit de carnea roșie și vreau să vorbim și despre 

aceasta, dar acum aș dori să ne spuneți dacă suplimentele pot 

înlocui medicamentele și dacă suplimentele îngrașă. 

SP: Suplimentele, așa cum le spune numele, suplinesc o 

dietă care din anumite motive nu este adecvată. Prin dietă 

înțeleg tot ce consumăm noi într-o zi. Dietă nu înseamnă cură 

de slăbire, ci rația de alimente a unui om într-o zi. Dacă 

alimentația, din anumite motive, este deficitară; când un individ 

nu poate sau nu vrea sau nu are timp etc., adică nu are o dietă 

corespunzătoare și decât să se îmbolnăvească mai bine i se 

recomandă un supliment. Deși dacă un individ mănâncă destul, 

tot ce trebuie și variat nu este niciun motiv întemeiat să 

consume suplimente; nici vitamine, nici minerale. Sigur, există 
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anumite perioade (perioada de sarcină) când de regulă se 

suplimentează rația gravidei cu acid folic. Acidul folic previne 

defectul de tub neural (o malformație care poate apărea la făt) 

și atunci este o politică foarte bună: în primele 3 luni de sarcină 

să se suplimenteze dieta tuturor gravidelor cu acid folic. Foarte 

bine, decât să existe riscuri pentru făt! Dar altfel, pentru un om 

sănătos, pentru un adult sănătos nu văd de ce ar fi necesare 

suplimentele. Teoretic ele nu îngrașă, de obicei sunt reprezentate 

de vitamine, minerale, fibre. Dar dacă vorbim de suplimentele 

de slăbit ne putem lungi mai mult... 

MD: Ne puteți spune ce părere aveți dumneavoastră despre 

ele, că sunt atât de multe reclame la suplimentele de slăbit? 

SP: Este un domeniu din care se câștigă bani frumoși pentru 

că practic oamenii sunt dispus și să cumpere iluzia că fără efort 

ar putea scădea în greutate. Vă dați seama că nu ar mai fi 

procentele de obezitate care sunt dacă aceste suplimente ar face 

exact ce sunt lăudate că fac. Ele sunt promovate cu diferite 

promisiuni, dar sunt puține studii făcute pe suplimentele de 

slăbit. Studiile sunt puține, sunt făcute pe loturi mici, nu poți să 

tragi concluzii și să pui milioane, miliarde de oameni să se ia 

după un studiu făcut pe 50 de oameni. Se fac de obicei pe loturi 

mici și au metodologii foarte diferite și nu poți atunci să faci 

comparații între ele, nu poți trage concluzii absolute ferme. Ele 

continuă să fie studiate, cercetate pentru că oamenii își pun mari 

speranțe în ele. Toată lumea se gândește: „pot să mănânc oricât, 

iau pastilă și slăbesc”. Din păcate, nu funcționează așa. Există, 

de exemplu, o categorie de suplimente pentru slăbit care se 

numesc inhibitori ai foamei. Dar cum inhibă foamea? Își măresc 

volumul în stomac, conțin fibre. Există coaja unui arbore, nu este 
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un produs ca atare, glucomanan se numește (arborele de coniac) 

și este o tărâță care în contact cu apa își mărește volumul de 10-

20-30 de ori. 

MD: Avem senzația de plenitudine, nu mai simțim nevoia 

să mâncăm. 

SP: Exact! La fel funcționează și guma guar sau cele din 

extrase de alge, care tot așa, își măresc volumul în stomac și 

astfel îți inhibă apetitul. Sunt și substanţe care pot să inhibe 

apetitul la nivel central, dar le sunt interzise fiind la categoria 

de substanțe interzise. Au fost pe piață o perioadă, dar din cauza 

efectelor secundare dramatice, serioase, au fost interzise. Acum 

nu se mai prescriu, nu se mai recomandă, dar se dau inhibitori 

ai apetitului. Mai sunt substanțele care se promite că ar crește 

lipoliniza, ar topi grăsimile. Nu există așa ceva, dar există 

substanțe care pot accelera metabolismul. În ce sens? Cresc 

peristaltismul intestinal sau cresc frecvența cardiacă, cresc 

tensiunea arterială și atunci crescând activitatea organelor 

interne în repaos sigur că crește și rata metabolică bazală, dar 

puțin – 9-10 calorii, maxim 40 de calorii; o nimica toată.  

Se folosesc în special extracte de cafea, extracte de guarana, 

extracte de ceai, dar atenție că multe din aceste suplimente pot 

avea efecte secundare nedorite; sunt 10-11 cazuri de insuficiență 

hepatică după anumite extracte. Extractele sunt concentrate și 

atunci oamenii pornesc de la premise că este un produs din 

plante, nu are ce să îmi facă rău. Ba da, industria nu a putut să 

sintetizeze substanțe atât de toxice pe cât a putut natura să facă. 

Suplimentele chiar dacă sunt din plante sau un produs chiar dacă 

este din extract de plante sau plante nu e lipsit de riscuri sau de 

toxicitate. 
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MD: Foarte important. Așadar nu ar trebui să credem că, 

de exemplu, un supliment alimentar poate să ne facă să slăbim 

30 kg într-o lună mâncând absolut orice dorim noi pentru că 

am văzut foarte multe înscrisuri de felul acesta „mănânci ce 

vrei, cum vrei și slăbești 30 kg”? 

SP: Ce minunat ar fi! 

MD: Deci ar trebui să nu mai credem acest lucru? 

SP: Nu. Sunt sigură că unele substanțe te pot ajuta într-o 

mică măsură, dar până la urmă și faptul că bei o capsulă, aș 

alege o substanță mai neofensivă, de exemplu, un extract de 

mango. Faptul că bei două tablete înainte de masă, cu un pahar 

mare de apă este bun, te obligă să bei apă, ți se umple stomacul 

și la masă o să mănânci puțin.  

Unele suplimente pentru slăbit conțin diuretice, laxative 

care și ele vin cu efecte secundare pentru că după un efect lung 

(10 zile) e imposibil să nu ai probleme la nivelul colonului. 

Tratamentul cu laxative zilnic nu se ia atât timp. 

MD: Ați amintit de diuretice; am auzit multe persoane care 

cred că slăbesc consumând aceste diuretice. Ne puteți explica 

ce fac exact diureticele? 

SP: Diureticele doar elimină apa din corp, doar forțează 

rinichii să elimine din apă. 

MD: Practic nu e o slăbire. 

SP: Nu, e o pierdere de apă. Dacă după aceea mi-e sete și 

mai beau un litru am pus kilogramul la loc. E o falsă impresie 

de slăbit. 

MD: Se vede doar pe cântar și avem impresia că am slăbit. 
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SP: De multe ori trebuie să alegem și alte metode de evaluare, 

nu numai cântarul. De exemplu, măsurarea perimetrului taliei. 

Foarte bună metodă de monitorizare. Ne putem da seama 

foarte bine dacă e o slăbire reală în greutate sau doar am luat 

un pic de apă sau am dat drumul la apă. 

MD: Spuneam că doresc să discutăm despre carnea roșie 

că tot ați amintit mai devreme. Există păreri conform cărora 

consumul de carne roșie duce la cancer. Este adevărat acest 

lucru? 

SP: Carnea roșie ca atare, nu. Riscul există în schimb la 

preparatele din carne, preparatele industriale din carne. 

Producătorii de carne nevoiți să adauge în preparate aditivi 

care să le mărească conservarea, să le mărească păstrarea, să 

le conserve și unii din acești aditivi nu au efect benefic. De 

exemplu, nitriții de sodiu și de potasiu care se adaugă 

obligatoriu în toate preparatele din carne, inclusiv în cele 

măcinate, și cele măcinate și cele dintr-o singură bucată: 

șuncă, pastramă etc, au acest aditiv care vine direct amestecat 

cu sare la procesatorii de carne, nu îl adaugă separat. Sarea 

adăugată într-un mezel este direct amestecată cu nitriți de 

sodiu și potasiu. Aceștia ce rol au? Previn putrefacția, 

alterarea produsului și mai au un rol minunat pentru 

producătorii de carne: păstrează culoarea roz-roșie a cărnii și 

atunci produsul este frumos și apetisant. Sunt niște calități pe 

care consumatorii le așteaptă. Te aștepți de la carne să fie roșie 

și frumoasă, nu transformată într-o culoare roșu mai închis, 

nu. Te aștepți ca un produs să fie roșu și frumos așa cum este 

în pozele lucioase din reclame. Acești aditivi sunt adăugați în 

toate produsele. Ei ne pot supune unui risc cancerigen pentru 
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că acești nitriți, nitrați de sodiu și potasiu în corp, în anumite 

condiții, cu unele amine formează nitrosamine, substanțe care 

s-a demonstrat că au rol cancerigen. Așa că da, suntem supuși 

riscului dacă avem un consum zilnic, constant, exagerat de 

mezeluri. Mezelurile ar trebui să facă parte dintr-o dietă 

întâmplătoare, mai puține, dar sigur că ele sunt apetisante, 

sunt foarte disponibile, se găsesc oriunde. Există o mare 

varietate, ai de unde alege, nu necesită preparare culinară, se 

consumă ca atare, te-ai salvat repede, cu un sandwich și sunt 

foarte la îndemână, disponibile. 

MD: Din cauză că sunt prea disponibile și avem multe 

variante nici măcar nu mai ținem de porțiile pe care trebuie 

să le consumăm pentru că avem acces la prea multe alimente 

și pentru că ne orientăm mult după culoare, aspect, miros... 

SP: Sigur că da și procesatorii de alimente ne studiază 

preferințele și ne oferă exact ce ne dorim – Alimente de 

consistența, de culoarea pe care ne-o dorim. Vreți ca iaurtul să 

fie alb? Alb vi-l dăm. În România nu prea, dar am citit într-o 

carte de tehnologia alimentelor, că în unele țări se albesc 

lactatele. Se adaugă substanțele de albire. Ce să albești la 

lapte? Că e destul de alb laptele. Procesul de omogenizare a 

grăsimii care se face la fabrica de lapte optic face această 

omogenizare ca laptele să apară alb și pe placul consumatorilor. 

Procesatorii nu se dau în lături să facă un produs care să atragă 

consumatorul. Sigur că este greu dintr-o așa mare varietate de 

alimente să ne orientăm și să alegem ce este potrivit pentru 

sănătatea noastră. 

MD: Ce sfat aveți pentru cei care ne urmăresc: să alegem 

dintr-un supermarket exact produsele de care vem nevoie și 
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care sunt sănătoase sau cât mai sănătoase posibil; ce ar 

trebui să urmărim? 

SP: Ar trebui să ne uităm pe eticheta produsului. Ar trebui 

să ne intereseze, de fapt, foarte multe lucruri despre alimentele 

pe care le consumăm. 

MD: Noi ne uităm pe eticheta produsului să vedem când 

expiră. 

SP: E foarte bine. 

MD: Dar nu e suficient. 

SP: Nu e suficient. Trebuie să ne uităm cine a produs alimentul 

respectiv; să ne intereseze producătorul, de unde este el, din 

ce zonă. Dacă este din zona noastră geografică foarte bine, 

înseamnă că încurajăm producția locală, aceasta înseamnă un 

transport mai scurt al alimentelor, a fost un risc mai mic ca 

alimentul pe drum să fi suferit unele modificări, de exemplu: 

să se altereze, sau dacă e un produs congelat să se dezghețe 

sau să fi suferit procese de strivire care să facă produsul 

sensibil sau necorespunzător. Ne interesăm de unde este 

producătorul – dacă are o tradiție în producția de alimente, 

dacă alimentele lui au fost consumate deja o anumită perioadă 

de timp și au trecut proba timpului. După aceea ne interesăm 

de compoziția alimentului. Este obligatoriu ca pe etichetă să 

fie trecută compoziția alimentului. De obicei în compoziție 

ingredientele sunt trecute în ordinea descrescătoare a cantității 

lor. De exemplu, pe un compot de vișine apare: apă, vișine, 

zahăr și bineînțeles, e obligat producătorul să treacă și aditivii 

pe care i-a adăugat pentru conservare. Deci noi trebuie să știm 

și acest lucru. Ne mai uităm pe etichetă la cantitatea în grame. 
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Dacă e compot, cât este parte solidă, cât este parte lichidă 

pentru a ști la ce să ne așteptăm. Ne mai uităm la condițiile de 

păstrare a alimentului.  

Producătorii de asemenea sunt obligați să scrie pe aliment în 

ce condiții să îl păstrăm. Alimentele care nu sunt perisabile: 

biscuiții, făina a se păstra la loc uscat și ferite de umezeală sau 

la loc uscat și răcoros sau la maxim 20 grade. Dacă e vorba 

despre alimente care se alterează: carne, lapte, fructe, legume; 

ele trebuie ținute la frig, în frigider sau în congelator. Pe 

etichetă este obligatoriu de trecut și modul de folosire dacă 

produsul este de natură să ne lase nedumeriți vis-à-vis de ce 

trebuie să facem cu el. Trebuie să ne spună ce să facem cu el: 

se amestecă și iese supă, cremă, budincă, etc; modul de folosire 

trebuie trecut pe etichetă. Totodată, trebuie trecut conținutul în 

alcool dacă produsul are peste 1,2% alcool trebuie trecut 

obligatoriu. Sigur că ne orientăm foarte bine vis-à-vis de 

compoziția alimentului, de unde vine el. Ne uităm la alimentul 

respectiv să aibă cât mai puțini aditivi, cât mai puține substanțe 

ale căror nume nu le cunoaștem dacă nu știm să citim ce scrie 

acolo, dacă cuvântul e așa de lung și nici nu-l înțelegem, nu l-

am mai întâlnit (fosfat, benzoat etc), ar fi bine ca un astfel de 

aliment să ne ridice semne de întrebare. 

MD: Apropo de acestea, este adevărat că dacă vedem o 

listă foarte lungă de ingrediente ne poate duce cu gândul la 

faptul că acel aliment a suferit multe modificări și poate 

conține prea puțin din ce dorim noi să mâncăm? Cu cât este 

mai lungă listă cu atât ar trebui să ne întrebăm ce este în 

neregulă cu acel produs? 
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SP: Exact! Cu cât lista este mai lungă înseamnă că produsul 

respectiv are nevoie de multiple completări și îmbunătățiri ca 

să fie adus la o anumită formă, consistență culoare, ș.a.m.d., de 

exemplu, pe un iaurt ce ar trebui să citim? Lapte pasteurizat (e 

obligatoriu ca laptele vândut în magazine să fie pasteurizat) și 

fermenți lactici, bacterii lactice. Atât! Nu avem de ce să găsim 

într-un iaurt agenți de îngroșare sau agenți de conservare sau 

zahăr. 

MD: Apropo de lactate, are nevoie organismul nostru de 

consumul de lapte la vârstă adultă? 

SP: Mult se discută despre consumul de lapte și despre 

lactoza din lapte. Laptele este singurul aliment de origine 

animală care are carbohidrați, glucide. Lactoza este un dizaharid 

format din glucoză și galactoză și se găsește în lapte în 

proporție de 4 g la 100 ml de lapte. Ce se întâmplă? O dată cu 

înțărcarea există o categorie destul de mare de populație la 

care enzima care servește la digestia lactozei (enzima se 

numește lactază), această enzime începe să scadă. Nu se mai 

secretă. De ce? Indivizii nu mai pot după perioada de înțărcare 

să mai secrete această enzimă numită lactază și atunci nu mai 

digeră lactoza din lapte. Dacă nu o mai digeră ea poate să 

producă la nivelul tractului digestiv un mare disconfort: 

balonare, crampe, meteorism, diaree – senzații neplăcute. Și 

atunci indivizii nu vor mai bea lapte. Normal că după ce te 

simți rău după un aliment nu îl mai consumi, știind ce te 

așteaptă. Neconsumând enzima scade atât de mult (întrucât nu 

mai e nevoie ea) până la a nu a mai fi secretată. Intoleranța la 

lactoză, lipsa enzimei nu este o boală. Este un fenomen 

absolut natural.  
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Popoarele asiatice, de exemplu, sunt lactozointoleranți; nu 

mai beau lapte. Când s-a întrerupt perioada de sugar nu mai 

consumă lapte. Popoarele africane și bună parte din populația 

Europei este intolerantă la lactoză (de exemplu, cei din nordul 

Europei, din sud-estul Europei). Noi, aici în Balcani, tolerăm 

laptele foarte bine. Sunt zone unde istoric oamenii au fost buni 

crescători de animale și laptele a fost consumat. Nu e absolut 

nicio problemă dacă o persoană nu mai poate bea lapte, nu mai 

vrea lapte. Chiar dacă genetic este o persoană lactozotolerantă, 

dar o perioadă din diferite motive nu a mai consumat lapte 

enzima care digeră lactoza scade și el va deveni intolerant. Se 

poate antrena dacă vrea bând cantități crescătoare, dacă nu, nu 

e nicio tragedie. Lactatele acide adică iaurtul, sana, chefirul 

sunt fără lactoză sau în cantități atât de mici încât nu mai 

supără pe nimeni, pentru că lactoza din lapte sub acțiunea 

bacteriilor lactice au fost fermentate și transformate în acid 

lactic. Derivatele din lapte se pot consuma fără niciun fel de 

probleme și chiar și cei mai intoleranți pot să suporte foarte 

bine aceste produse. Conținutul de calciu, proteine, vitamine, 

minerale ale iaurtului, ale chefirului sunt cel puțin la fel de 

importante ca în lapte. Deci ar trebui să consume alte lactate 

dacă nu mai poate sau dacă nu mai vrea să bea lapte pentru că 

reprezintă cea mai bună sursă de calciu, cea mai asimilabilă. 

MD: Așadar avem și alte variante de unde să obținem acest 

calciu. Doamna doctor, lămuriți-ne asupra unui mister. 

Există persoane care mănâncă orice, oricând și nu se îngrașă 

spunând că au un metabolism accelerat și sunt alte persoane 

care spun că și dacă „respiră” lângă o porție de cartofi prăjiți 

se îngrașă. Există așa ceva? Și dacă da, cum putem să facem 
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și noi, cei care spunem că avem metabolismul încetinit să 

devină mai rapid, dacă se poate? 

SP: În primul rând e o problemă de genetică, de structura 

noastră corporală (cât de mari și de zdravene ne sunt oasele, câr 

de tare ni se dezvoltă musculatura, cum vom depune țesutul 

adipos). Sunt caractere determinate genetic. Sigur, putem face 

ceva, dar sunt persoane care într-adevăr nu au probleme toată 

viața și sunt persoane care se luptă o viață întreagă cu excesul 

ponderal sau ca să se mențină normoponderale depun eforturi 

considerabile. Pentru ce cheltuim noi energie? Pentru ce 

consumăm noi energie? Consumăm energie ca să ne funcționeze 

organele vitale. Este vorba despre cheltuielile bazale de energie 

ca să ne funcționeze toate organele și mai cheltuim energie 

pentru activitatea fizică. Mai sunt și alte consumatoare de 

energie, de exemplu, producerea sau pierderea de căldură, dar 

numai dacă suntem în mediu foarte rece sau foarte cald. Mai 

sunt și alte mici consumatoare de energie, dar în principal 

funcționarea organelor noastre interne și activitatea fizică.  

Putem face ca această cheltuială de energie să crească, adică 

să consumăm mai multă energie. Cum putem? Mișcându-ne 

mai mult. Sigur, și în repaus suntem diferiți. De ce? Persoanele 

care au masă musculară mai dezvoltată; ţesutul muscular este 

un țesut metabolic activ, adică acolo au loc reacții metabolice, 

se „ard” substanțele calorigene, sursele de energie, oferă 

energie proteine, glucide lipide. Glucidele, lipidele în primul 

rând, proteinele pe ultimul loc că ele au alte roluri structurale și 

funcționale importante, dar și ele în caz de nevoie pot să 

furnizeze energie. Țesutul muscular fiind un țesut foarte activ 

metabolic, inclusiv în repaus el consumă energie ca să mențină 
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tonusul, deci chiar dacă stăm și nu alergăm, uitați, stăm pe 

scaun mulți dintre mușchii noștri nu sunt în pauză, ei încă 

funcționează, organele noastre interne funcționează bine, iar 

muşchii chiar dacă sunt în repaus sunt reacții metabolice 

intense acolo. În schimb țesutul gras este un țesut destul de inert 

din punct de vedere metabolic. E un țesut de deposit. Acolo tot 

se depozitează și rar mai apelăm la depozite. O persoană care 

are masă musculară mai dezvoltată va avea arderi de repaus 

mult mai intense decât o persoană cu masă grasă mai 

dezvoltată. Două persoane de aceeași înălțime, de același sex, 

de aceeași greutate – cea care are masă musculară mai 

dezvoltată, chiar în repaus, uitându-se la televizor va avea 

metabolismul mai intens pentru că are masă metabolică activă 

mai puternică. E vorba de doi indivizi în aceleași condiții.  

De obicei, dacă este vorba de diferențele pe sexe, bărbații au 

oricum masă musculară mai dezvoltată decât femeile datorită 

hormonilor masculini și dacă vorbim de doi indivizi de sexe 

diferite, un bărbat și o femeie, de aceeași vârstă, de aceeași 

înălțime, de aceeași greutate, bărbatul va avea reacțiile, arderile 

în repaus mai mari decât ale femeii. Excepție dacă este vorba 

de un bărbat sedentar și grăsuț și o femeie antrenată, cu 

musculatură; o femeie cu musculatură antrenată poate să aibă 

arderi mai intense decât un bărbat sedentar. Totul se referă la 

dezvoltarea masei musculare. Și cum facem să ne intensificăm 

arderile de repaos? Dezvoltând masă musculară. Cum ne 

dezvoltăm masă musculară? Prin activitate fizică. Este singura 

modalitate. Toate suplimentele care ne promit dezvoltarea 

masei muscular doar stând în repaus, nu se țin de promisiune. 

Într-un singur mod putem să ne creștem arderile de repaus: 

întărind și dezvoltând musculatura.  
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Din tainele psihologiei intrauterine a copilului – 

dezvăluiri oferite de  Lector Univ. Dr. Teodora Anghel,  

terapeut Bowen, psihoterapeut transpersonal  

 

MD: Pentru capitolul de final al volumului de față, o am 

alături de mine pe doamna lector universitar doctor în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, din 

Timișoara, doamna Teodora Anghel, psihoterapeut de 

dezvoltare transpersonală și terapeut Bowen. Bun venit și vă 

mulțumesc pentru prezența în emisiune! 

TA: Bun găsit! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! 

MD: Doamna doctor, ce se întâmplă în perioada intrauterină 

din punct de vedere psihic? 

TA: Din punct de vedere psihic există un adevărat Univers, 

putem spune, în această perioadă. Pasiunea mea în acest 

domeniu a început odată cu anii studenției, când am avut un 

mentor care mi-a deschis „ușa” către acest tărâm. Am aflat în 

acea perioadă că toate simțurile există din această perioadă: 

auz, văz, tact, viață onirică; fătul visează, se mișcă, trăiește 

alături de mama lui toate emoțiile pe care aceasta le are. 

Dezvoltarea este foarte bogată.  

MD: Iată, foarte multe lucruri interesante face copilul încă 

din uter. Să începem cu auzul. Când se dezvoltă, când apare 

acesta și ce aude copilul? 

TA: Auzul este poate cel mai dezvoltat simț în perioada 

intrauterină sau poate în paralel auzul și tactul. Interesant este 

faptul că noi când  venim pe lume, auzul este cel mai dezvoltat 
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simţ, iar când plecăm din această lume tot auzul este ultimul 

canal care se închide. În perioada intrauterină fetusul aude, 

primește mesaje dure adică el aude ceea ce se petrece în 

mediul intrauterin, spre exemplu sunetele produse de 

intestine, respirația mamei, sângele care curge și peste aceasta 

apar suprapuse vocile celor din exterior: părinți ș.a.m.d.. Însă 

cel mai pregnant se aude vocea mamei pentru că ea se propagă 

în interiorul corpului mamei și pe ea o aude cel mai bine. 

Putem spune că de aici avem de-a face cu un adevărat simț 

înnăscut al ritmului, pentru că înainte ca urechea să fie 

formată, (lucru care se întâmplă pe la aproximativ 4 luni; deci 

la 4 luni de viață intrauterină urechea este ca și cea a adultului, 

complet echipată, arată la fel), încă înainte de a fi toate 

elementele sale constitutive, totuși fetusul percepe ritmul. 

Pentru că din nou sunetul se propagă prin interiorul oaselor 

bazinului mamei.  

MD: De când începem să ascultăm muzică? Aude fetusul 

muzica pe care o ascultă mama? 

TA: Da, o aude și are un rol foarte important. Aș vrea să vă 

povestesc o poveste care circulă undeva într-un colț uitat de 

lume, într-un trib, oameni pe care noi poate îi considerăm mult 

mai puțin evoluați decât noi și totuși au multă cunoaștere. 

Acolo se întâmplă lucrurile în felul următor: în momentul în 

care mama se hotărăște să aibă un copil, ea merge în 

pustietate, în singurătate și începe să fredoneze o melodie, ce 

îi vine în mine. Cu melodia aceasta vine acasă, i-o cântă și 

soțului chiar în timp ce fac dragoste. După care, în momentul 

în care ea rămâne însărcinată această melodie va fi un lait 

motiv al vieții acestui copil, adică îl va susține în perioada 
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intrauterină. În momentul în care se naște cei din comunitate 

nu doar părinții îi cântă de bun venit, iar momentele de 

restriște, când este bolnav, când are probleme acest cântec îl 

însoțește până la sfârșitul vieții. În societatea actuală, am 

învățat și noi niște lucruri: că este important să punem muzică 

fetusului, mai ales muzică barocă, muzică gregoriană, deci 

muzică clasică; la ora actuală chiar sunt o sumedenie de CD-

uri pe piață cu muzică care poate fi audiată de către fetusul 

intrauterin și are efecte formative, întotdeauna asupra vieții 

viitoare pentru că în primul rând patternurile de intonare ale 

sunetelor îl învață limba, de fapt limbajul, deși el îl 

achiziționează mai târziu în viață, aici se pun bazele. Acesta 

este un lucru remarcabil. Întotdeauna este bine să fie însoțit de 

un fond muzical. Sunt mame care chiar aleg să aibă acel fond 

în surdină în momentul nașterii ca să îl întâmpine cu ceva 

familiar. 

MD: Vai, ce frumos! Nu m-aș fi gândit că este atât de 

importantă muzica în perioada intrauterină pentru fetus. 

Există și procedee de vindecare sau ajută cumva copiii 

născuți prematur această muzică, are vreo influență? 

TA: Da, sunt foarte multe efecte binefăcătoare, vindecătoare 

ale muzicii. În primul rând ea ajută la colaborarea dintre cele 

două emisfere cerebrale, adică sporește și nivelul de creativitate, 

produce endorfine în creier (nu întâmplător ascultăm muzică, 

ascultăm ce ne face plăcere, pentru că trăim o anumită stare). 

Există chiar și tonuri muzicale, se numesc Frecvențe Rife care 

pot fi audiate de persoane care suferă de anumite afecțiuni; ele 

sunt chiar specific pe anumite organe. Dacă, spre exemplu, un 

copil se naște prematur este foarte important ca el să poată să 
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audieze, în primul rând, sunetele din mediul intrauterin 

înregistrate pentru că acesta să fie ca un fel de continuare a 

vieții sale, adică acea perioadă pe care a pierdut-o. Părinții să 

fie alături, să le audă vocile, să audă muzică. Și nu numai. 

Chiar și în timpul nașterii este utilă muzica. Sunt multe 

procese neurofiziologice de vindecare prin muzică. Ea ajunge 

prin cortexul auditiv la sistemul limbic și ne guvernează stările 

noastre emoționale.  

Vreau să vă dau și un exemplu interesant care pe mine m-

a frapat, în sensul că uneori este posibil să existe o conotație 

negativă în anumite condiții și respectiv în acest caz: o mamă 

a fost în perioada gravidității, a avut un necaz în familie, a 

murit cineva drag și a fost într-o perioadă de doliu, de depresie 

și bineînțeles că a suferit în această perioadă din punct de 

vedere emoțional, dar îi punea tot timpul muzică fetusului. Ce 

s-a întâmplat? Când s-a născut, după naștere, mama i-a pus 

melodiile respectiv ca acesta să se liniștească, să doarmă mai 

ușor și obținea exact efectul invers. Copilul începea și 

plângea; avea nevoie să fie luat în brațe și nu se putea liniști 

deloc pentru că el asocia de fapt – acesta este rezultatul 

învățării emoționale în perioada intrauterină, deci noi putem 

să ne obișnuim cu emoțiile mamei, să le asimilăm și le 

asociem, la fel cum facem când suntem adulți și asociem un 

anumit miros cu o anumită amintire sau știm că am purtat nu 

știu ce haină într-un eveniment fericit și ne place foarte mult 

lucrul respectiv. Deci, copilul poate să învețe stările emoționale 

ale mamei și în exemplul de mai sus a fost negativ, adică 

melodia a fost de fapt problema plânsului necontrolat al copilului. 
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MD: Iată cât de important este și dacă nu vine un specialist 

să ne spună acest lucru parcă nici nu ne vine să credem că 

este atât de important cum ne comportăm noi în perioada în 

care purtăm o sarcină. Mai vreau să vă întreb ceva vis-à-vis 

de muzică. Chiar dacă vorbim de perioada intrauterină, după 

naștere, faptul că îi punem muzică unui copil, să se 

liniștească, are vreun efect în dezvoltarea lui psihică, chiar și 

după naștere? 

TA: Da, sunt o mulțime de studii care consideră că poate 

chiar să crească coeficientul de inteligență, pentru că este o 

perioadă formativă și din punct de vedere al dezvoltării 

creierului și este vorba și de dezvoltarea unui gust pentru 

muzică și pentru ritm. 

MD: Așadar este important și după naștere să îi punem 

muzică copilului. Dacă mai aveți ceva de adăugat ceva despre 

auz, dacă nu aș vrea să trecem la următorul simț. 

TA: Doar o curiozitate: Tomatis care este un cercetător în 

domeniu și-a pus întrebarea, la un moment dat, și mie mi s-a 

părut foarte interesant acest lucru, dacă nu cumva atracția 

oamenilor pentru tot ceea ce înseamnă ocean, mare și zgomotul 

produs mai ales de cei care fac surf nu ar avea de-a face cumva 

cu această reîntoacere în perioada intrauterină, cu aceste 

reminiscențe, pentru că sunetele sunt foarte asemănătoare. 

MD: Și de fapt are legătură, nu? 

TA: Da, credem că da. Mie îmi vine să cred că da. 

MD: Ce ne puteți spune despre văzul fătului? În ce perioadă 

apare și ce vede? 
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TA: Până în luna a 7-a pleoapele sunt închise, după care se 

deschid și s-a constatat că el este sensibil la lumină. Cum 

anume s-a constatat? Când se proiectează un jet puternic de 

lumină pe abdomenul mamei începe să se agite foarte mult, se 

mișcă, ceea ce înseamnă că el percepe lumina. Un alt lucru 

interesant este faptul că el percepe culoarea violet. Nu știu să 

vă spun de ce. Nici cum s-a constatat, dar e o întrebare pe care 

eu mi-o pun, dar încă nu am găsit răspuns. În psihologie există 

un test care se numește Luscher, test după care se poate 

interpreta din punct de vedere psihologic un individ. El trebuie 

să aleagă din cele 7 culori ROGVAIV, culorile curcubeului, 

culoarea favorită și s-a constatat că femeile însărcinate au o 

predispoziție și o tendință spre a purta mov, violet. Nu știu 

dacă este o legătură între acestea, fac doar o speculație, dar mi 

se pare interesantă ca informație. 

MD: Foarte interesant. Are vreo legătură cu dezvoltarea 

psihică a copilului faptul de a-l expune la lumină sau de a 

evita lumina? 

TA: Nu. Nu s-au făcut studii în această direcție. Singurul 

lucru unde s-a constatat un efect pozitiv este că în momentul 

nașterii lumina trebuie să fie cât mai blândă pentru că el vine 

dintr-o semiobscuritate și este o lumină deranjantă foarte 

puternică. 

MD: Următorul simț care apare în perioada intrauterină 

poate fi memoria sau capacitatea copilului de învățare? Are 

fetusul această capacitate? 

TA: Da, are capacitatea de a memora, este un proces psihic 

universal care începe din această perioadă. Se consideră că 

aproximativ de la 6 luni copilul poate să decodifice dacă este 
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dorit sau nu, dacă este iubit sau nu. El, în primul rând, reține 

patternurile de comunicare, deci se pun bazele limbajului, în 

al doilea rând, dacă există evenimente traumatizante care îl 

afectează și afectează pe mama și indirect pe acesta, este 

posibil ca mai târziu în viață, în timpul unei psihoterapii care 

presupune o regresie în această perioadă, persoana să își 

rememoreze și să își aducă aminte ce s-a întâmplat în perioada 

respectivă. Referitor la ceea ce am spus despre patternurile 

limbajului și aici am un exemplu interesant în care o mămică, 

după ce a născut, a avut un șoc puternic, medicii au pus 

bebelușului diagnostic de autism, la doar câteva luni. (Știm că 

sunt probleme atunci când copilul nu comunică, nu comunică 

prin privire cu mama, nu îi răspunde – sunt câteva semne după 

care se poate pune un asemenea diagnostic.) Mama fiind 

disperată, a mers la mai mulți medici, a tot căutat cauza, dacă 

este într-adevăr autism și cineva i-a făcut o anamneză foarte 

amănunțit în care a întrebat-o absolut toate schimbările pe care 

ea le-a avut în viață, în perioada gravidității. Ea fiind 

americancă, în cele 9 luni de graviditate, câteva a fost plecată 

spre sfârșit în Franța la un curs de specializare unde a vorbit 

doar limba franceză.  

Nu ne vine să credem că aceasta poate fi o cauză – faptul că 

un copil nu comunică cu mama, adică e ceva ce nu recunoaște 

la ea – pentru că după naștere a vorbit numai engleză. Sfatul 

medicului a fost să îi vorbească în limba franceză. Iar din 

momentul acela copilul a început să îi răspundă, să îi 

zâmbească, să ridice mânuțele pentru a fi luat în brațe și 

bineînțeles că la un moment dat a trebuit să devină bilingv. Vă 

dați seama cât de profund trebuie să mergem atunci când 

punem un diagnostic să putem afla adevărata cauză. 



Mirabela & Adiran Dinescu 

Good-Life Style: învățături pentru starea ta de bine, de la experți din România 

 

193 
 

MD: Doamna doctor, ținem minte noi ce am achiziționat 

în perioada intrauterină? Ne amintim de evenimente sau ne 

amintim ce am auzit, ce am văzut? 

TA: Din păcate, în mod conștient, nu. În primul rând, în 

timpul nașterii, datorită producției de ocitocină (care este un 

hormon ce ajută procesul nașterii), achizițiile se șterg, dar nu 

se șterg ca și cum am șterge cu buretele, ci ele sunt stocate în 

inconștient, din care pot în anumite condiții să fie aduse la 

suprafață, dar în mod conștient, nu, nu ne amintim. 

MD: Vorbeați mai devreme de tact. Când apare acesta, în 

ce lună? 

TA: El apare destul de devreme. Există anumite sensibilități 

tactile – la 10 săptămâni zona genitală, la 11 în palme și la 12 

în tălpile picioarelor, după care corpul fetusului este extrem 

de sensibil la atingere. Modalitatea prin care am aflat acest 

lucru este că s-au făcut experimente cu ajutorul unui aparat ca 

unui fir de păr care a fost introdus și a „mângâiat” pe diverse 

zone ale corpului, să vedem cum reacționează. Deci este foarte 

sensibil și mai mult, tactul este foarte important – este primul 

canal de comunicare în ceea ce privește atașamentul. Există o 

metodă care se numește haptonomie. Weltman este autorul 

acestei metode. Deși nu știu dacă putem spune că el este. De 

fapt este un bărbat care a observat ce fac femeile în perioada 

gravidității și știind că orice mămică își mângâie abdomenul 

să își simtă copilul, să îl liniștească. Are această nevoie. Pe 

aceasta se bazează haptonomia. Dar nu în mod întâmplător, 

sau aleatoriu sau din când în când sau doar când simțim, ci 

aici s-au făcut interacțiuni cu copilașul, atât mama, cât și tatăl 

la anumite intervale de timp (în fiecare zi, la aceeași oră). Și 
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ce s-a constatat? Filmându-se acest lucru în interiorul uterului, 

după o perioadă de timp, copilul învață (are și memorie și 

învățare) și se așează în căușul palmei părintelui în momentul 

în care trebuie să vină „baia de iubire”.  

Vreau să relatez ceva care mi se pare foarte drăguț: Este 

vorba de niște părinți care au practicat această metodă, însă din 

motive de servici tatăl se întorcea foarte târziu acasă, spre ora 

2:00 dimineaţa și înainte să adoarmă și el voia să povestească 

puțin cu mămica și cu viitorul copilaș și mângâia abdomenul. 

Bineînțeles că după naștere era ora de trezire. Deci între ora 

2:00 și 3:00, copilul sus, perfect treaz și dornic de joacă. Deci 

niște obiceiuri se pot dobândi în această perioadă.  

MD: Nu este doar un mit faptul că atunci când o femeie 

însărcinată își atinge abdomenul, copilul chiar simte. 

TA: Da! 

MD: Copiii în perioada intrauterină visează și ce visează? 

TA: Da și cred că este cel mai mare mister nedezvăluit. 

Oricât încercăm să studiem visele și visele lucide și să intrăm 

în ele să le modificăm, nu știm ce visează. Dar visează foarte 

mult. Până pe la 23 de săptămâni 100% din timp copilul 

visează. 

MD: De unde știm că visează? 

TA: Datorită mișcărilor pleoapelor, mișcărilor REM care 

pot fi studiate, tresăririlor, deci este clar că visează. După 30 

de săptămâni cam 90-95% și spre momentul nașterii cam 80% 

din timp visează. Dacă ne gândim după naștere copilașul poate 
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să crească mare, îl vedem și spunem ce frumos doarme, ce 

frumos crește și visează. 

MD: Ar fi foarte interesant să știm ce anume visează un 

copil în perioada intrauterină pentru că în general noi visăm 

evenimente care au avut loc în viața noastră sau ceva ce are 

legătură cu ceea ce trăim așa că nu știu ce ar putea visa un 

copil nenăscut încă. Dacă mai aveți ceva să adăugați despre 

vise și apropo, cât doarme un copil, în perioada intrauterină? 

TA: Cea mai mare perioadă a timpului doarme, aceasta nu 

înseamnă că întotdeauna când doarme stă nemișcat (se poate 

mișca și în timpul somnului). Deci, nu putem spune exact cât 

doarme, dar mult. Dacă el visează 90% din timp înseamnă că 

perioada aceea o petrece în somn. Apoi vin perioade mai 

scurte, în care este „în priză” și este agitat și vrea atenție. 

MD: Ați amintit de mișcări mai devreme. Când începe să 

se miște și dacă reacționează cu mișcări la anumiți stimuli? 

TA: Da, se mișcă foarte repede. Din momentul în care el 

este constituit ca o mică ființă umană în miniatură, sigur se 

mișcă. El se mișcă foarte mult. Prin mișcare el se dezvoltă. 

Are nevoie de această mișcare, este ca un fel de aerobic pe 

care îl face pentru a se pregăti pentru momentul în care se va 

naște. Nu numai că se mișcă – s-a constatat că dacă există 

gemeni, ei se caută și se joacă, un fel de „Fața-Ascunselea” cu 

placenta. De aceea aici chiar există un sindrom foarte 

interesant, un sindrom de doliu, la un copil care este născut și 

fratele geamăn nu a supraviețuit. Există o căutare în perioada 

micii copilării, în jocurile pe care le are. Cumva, ceva se 

păstrează în memorie. 
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MD: În ce constă acest doliu? Cum ne dăm seama? 

TA: Are foarte mult tendința să caute tot ce e ascuns; să 

ridice lucruri, păturica; să se uite sub pat. 

MD: Iată la ce nivel este conectarea dintre gemeni. Este 

fascinantă această lume în perioada intrauterină. 

TA: M-ați mai întrebat dacă simte. Da, simte. Din nefericire, 

simte durere. Simte durere atunci când se execută anumite 

manevre ginecologice, simte durere atunci când se realizează 

o amniocenteză. Chiar există filmulețe în care arată cum 

copilul se ferește și se refugiază cât poate (depinde de mărime) 

în uter, în așa fel încât să nu fie atins. 

MD: Aș vrea să mergem puțin mai departe cu discuția vis-

à-vis de durere și aș vrea să vă întreb ce simte un copil în 

timpul unui avort? 

TA: E un subiect greu de atins pentru că pe mine mă 

impresionează. Întotdeauna m-am gândit la acest lucru. Da, 

simte chiar pericolul înainte de a se realiza lucrul respectiv, 

adică de a fi atins chirurgical și din nefericire, au fost 

înregistrate plânsete ale fetusului în astfel de momente. Chiar 

plânge, plâns audibil. 

MD: Copilul încă din perioada intrauterină poate să plângă. 

TA: Da, sunt niște sunete pe care le scoate, care sunt de 

durere, de plâns. 

MD: Bănuiesc, în perioada dinaintea unei întreruperi de 

sarcină, copilul, cum am spus mai devreme, își dă seama că 

nu este dorit, poate să sesizeze acest lucru. 

TA: Depinde și de vârstă. 
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MD: Este foarte interesantă lumea aceasta a vieții intrauterine 

și aș vrea să trecem la lucruri puțin mai vesele, cum ar fi căile 

de comunicare dintre mamă și copilul ei. 

TA: Sunt mai multe căi de comunicare. Primul, cel mai 

bine cunoscut sau cel la care au acces viitoarele mămici atunci 

când își cumpără multe cărți și își fac teancuri să afle mai 

multe, e cel fiziologic, în care se realizează un schimb 

biunivoc, în care mama îi furnizează hrana necesară, lichide; 

îi furnizează cel mai important element, cel mai nutritiv – 

iubirea (aceasta la nivel emoțional, nu fiziologic). Iar copilul 

furnizează hormonii pentru bunul mers al sarcinii. Această 

perioadă este de fapt o perioadă de vulnerabilitate, în care 

copilul se poate dezvolta ca un copil normal, sănătos, puternic 

sau dimpotrivă, să fie vulnerabil la mai multe afecțiuni.  

De exemplu, dacă mama contactează anumite afecțiuni 

(normal, depinde despre ce este vorba), sunt unele boli care 

afectează fetusul dacă este la începutul sarcinii. Dacă ar fi la 

sfârșit nu l-ar afecta. De asemenea, tot de factorii fiziologici 

țin și factorii externi – spre exemplu, dacă mama lucrează într-

un mediu nociv din punct de vedere chimic sau radioactiv. Din 

punct de vedere tot fiziologic și alimentația are un rol 

important – faptul că poate mama fumează sau dacă consumă 

alcool, îl afectează. Vreau să iau o bucățică din toată partea 

aceasta, pentru că este foarte important de știut pentru mamele 

care fumează: s-a constatat că una din cauza morților subite a 

sugarilor ar putea fi pentru că mama fumează în această 

perioadă. De ce anume? Pentru că noi atunci când dormim 

avem scurte perioade de apnee în care respirația își reia ritmul 

normal după câteva secunde; lucru care la copii care mor în 
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somn nu se mai întâmplă. Cercetarea aceasta spune că devină 

ar putea fi nicotina și alte substanțe nocive din fumul de țigară. 

Nu trebuie să intrăm în panică, nici să extrapolăm. Cu siguranță 

sunt mai multe căuşe care nu au fost încă identificate, dar acesta 

poate să fie unul dintre ele pentru cei care sunt mai sensibili.  

Consumul de alcool afectează copilul din punct de vedere al 

intelectului, adică după naștere, poate să aibă chiar ușor retard, 

sau consumul de droguri, din nefericire, duce la dependență de 

drog și copilul intră în sevraj în momentul în care se naște. 

MD: Ce alte căi de comunicare mai există în afară de 

acestea? 

TA: Canalul comportamental ar fi unul. Este foarte important 

și aici putem să acționăm pe mai multe planuri, adică mama 

să aibă grijă de ea. La un moment dat am întâlnit un citat care 

mi-a plăcut mult și care spune așa „E un moment de 

sărbătoare! Încetiniți ritmul, ascultați muzică, relaxați-vă, 

gândiți-vă la lucruri frumoase, pozitive, trăiți emoții înălțătoare 

pentru că în casa dumneavoastră va veni un oaspete de la 

Dumnezeu, care este copilul” – așa spune Osho. Foarte 

frumos! Poate părea un pic greu de aplicat în zilele noastre 

pentru că există un ritm foarte alert de viață. Sunt mame care 

poate au 2 copii, poate au două servicii, poate lucrează în 

schimburi; nu este timp suficient pentru a învăța cât de relaxat 

ar trebui să fim. În trecut se știau lucrurile acestea și mama era 

ținută acasă, nu trebuia să facă mare lucru. Acum lucrurile s-

au schimbat și rolurile s-au împărțit. Ce recomand eu sau ce 

consider că ar putea fi făcut în această privință ca totuși să 

existe relaxare: oricine își poate găsi o oră pe zi – jumătate de 

oră dimineața, jumătate seara – în care mama să își facă o baie 
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relaxantă, în care să practice haptonomia împreună cu soțul; 

să îi vorbească, să asculte muzică, să se uite la o comedie; de 

evitat lucrurile negative care o pot afecta. Tot din punct de 

vedere comportamental și tatăl are un rol aici. Rolul lui este 

de a susține. El este ca un recipient, el trebuie să asigure liniște 

și armonie în cuplu.  

MD: Avem o întrebare de la o telespectatoare. Ne 

întreabă: Ce înseamnă psihoterapia transpersonală? 

TA: Poate nu are legătura cu subiectul decât într-o anumită 

măsură. Psihoterapia transpersonală sau psihologia transper-

sonală, mai exact, este a 4-a forță din psihologie, este ultima 

forță la ora actuală pe lângă celelalte cunoscute în care se 

consideră că noi ne dezvoltăm eul sau ego-ul, o perioadă din 

viață și avem nevoie de acest lucru ca să putem să fim în 

realitatea prezentă, însă la un moment dat realizăm că nu 

suntem doar atât; moment în care poate chiar să apară acea criză 

de la mijlocul vieții în care ne întrebăm sensul vieții, scopul ei, 

de ce ne naștem, care este menirea noastră. Cumva avem nevoie 

să ne dezvoltăm dincolo de „ego”, dincolo de „eu”, dincolo de 

toate rolurile pe care ni le-am asumat și care nu ne reprezintă în 

totalitate pentru că avem un miez spiritual. Psihologia 

transpersonală aceasta încearcă să facă; să îmbine la un loc 

psihologia și spiritualitatea, psihologia și religia chiar. 

MD: Spuneați mai devreme despre rolul tatălui. Aș vrea să 

continuăm discuția și să vorbim de rolul ambilor părinți, să 

îmi spuneți dacă încă din perioada intrauterină a copilului 

sesizează și îl afectează într-un fel dacă părinții trec printr-

un divorț sau au un accident, un deces, orice altceva? 
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TA: Datorită descărcării hormonale care are loc în 

interiorul organismului în momentul în care orice individ se 

află sub presiune, sub stres copilul este „marinat” în emoțiile 

mamei. El simte când este bucuroasă, simte când este tristă; 

motiv pentru care trebuie să fim atenți și la ceea ce simțim – 

să nu ne supărăm prea tare. Atunci când mama simte frică are 

loc descărcare de catecolamine; el devine sensibil, este anxios, 

poate să fie depresiv... Însă nu sunt emoțiile lui, dar fiind 

această perioadă de simbioză profundă între el și organismul 

mamei, abia după naștere copilul interpretează și înțelege, de 

exemplu, în momentul în care mama nu îi răspunde imediat, 

când plânge nu îl alăptează imediat, atunci realizează că el și 

mama sunt două ființe separate. Dar în perioada intrauterină 

el preia ceea ce trăiește mama, din nefericire. Și aici există 

relatări în literatura de specialitate, spre exemplu: o mamă a 

ajuns să nască prematur. După ce s-a certat cu soțul ei a fost 

foarte supărată, copilul a început să lovească cu putere, a avut 

dureri și a născut mai repede. Poate că au fost și alte certuri 

înainte și a spus „stați puțin că eu plec”, adică că e prea mult. 

Da, simte. Mai multe studii ne spun faptul că un copil poate fi 

sensibilizat la anumite probleme de natură psihică dacă mama, 

spre exemplu, se află în doliu în această perioadă, chiar are 

predispoziție către schizofrenie. În mamă oricum se dă o luptă. 

Știe că e însărcinată, ea vrea să transmită copilului doar iubire 

și pe cealaltă parte este în suferință. 

MD: Ce se poate face? 

TA: E foarte dificil de gestionat emoțiile (nu prea ai ce să 

faci) mai ales atunci când sunt ținute în interior, decât dacă le 

manifestăm în exterior. Este o perioadă foarte vulnerabilă. 
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MD: Totuși, cum ar trebui să abordeze o situație de genul 

acesta pentru că este foarte greu? Nu ai cum să treci pe lângă 

o perioadă de doliu și să nu o bagi în seamă. 

TA: Cred că cel mai mult ar ajuta psihoterapia, a ține un 

jurnal, ați rememora lucrurile pozitive, frumoase față de 

persoana care a plecat. 

MD: Deci există câteva variante. Și muzica, la fel cum ne 

spuneați mai devreme, poate și în această situație ar fi de 

ajutor. 

TA: Da. 

MD: Doamna doctor, care ar fi tipurile de atitudini pe care 

le au mamele vis-à-vis de copil în perioada intrauterină? 

TA: Sunt mai multe tipuri de mame. Sunt așa numitele 

mame ideale, care își doresc copilul și conștient și inconștient. 

Apoi sunt mame ambivalente, care în mod conștient își doresc 

și spun la toată lumea că vor să aibă un copil, dar inconștient 

nu sunt pregătite din diverse motive: fie fac parte din acea 

categorie de femei care sunt cumva perfecționiste și le este 

frică că nu vor fi suficient de bune mame, fie nu sunt pregătite 

din alte motive pe care nu le identifică în mod conștient (poate 

nu și-au finalizat proiectele profesionale), dar la suprafață 

spun că vor copil. În cazul acestor mame este foarte ușor de 

intervenit prin psihoterapie pentru că dintre acestea, de cele 

mai multe ori se recrutează cupluri care nu pot avea copii; și 

se fac o mulțime de investigații, o mulțime de tratamente, iar 

ea tot nu rămâne însărcinată; dar știți când rămâne? 

MD: Când e convinsă că își dorește? 
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TA: Nu. În momentul în care adoptă un copil. E momentul 

în care, din punct de vedere psihologic, realizează faptul că 

poate să fie mamă, că poate să iubească, că e extraordinar să 

ai un copil. Că nu mai contează atât de mult obiceiurile tale, 

ce făceai înainte, tabieturile; că nu mai e pe primul loc, ci pe 

primul loc e copilul; și atunci apare și copilul al doilea, în mod 

natural. 

Mai sunt și mame catastrofice. Aici e dificil din nou, pentru 

a avea un copil. De exemplu, dacă este un copil conceput în 

urma unui viol este groaznic pentru că acest copil duce această 

povară. Mama nu-l dorește, poate este în lună prea mare, nu 

mai poate să avorteze (diverse motive).  

Apoi, mai sunt și mame care nu își doresc copilul în mod 

conștient. Rămân însărcinate, se obișnuiesc cu ideea și după 

ce se naște copilul își dau seama cât este de extraordinar și cât 

de mult le-a împlinit acest lucru, iar când se naște își revarsă 

toată afecțiunea asupra copilului.  

MD: Copilul este afectat în perioada intrauterină dacă 

mama nu își dorește în mod conștient copilul? 

TA: Da. Mama aici are de recuperat, de recâștigat încrederea 

copilului. 

MD: Se poate recupera? 

TA: Da, simte. Chiar au fost cazuri de copii care nu au vrut 

să fie alăptați de propria mamă și au putut fi alăptați de o 

mamă surogat înlocuitor pentru că au refuzat sânul mamei; 

copii care nu au fost iubiți, nu au fost doriți, au fost singuri 

într-un pustiu în perioada intrauterină. 
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MD: Așadar și acest refuz are un substrat. Ne spuneți 

lucruri impresionante pe care sunt convinsă că foarte puțină 

lume le cunoștea înainte. La al doilea tip de mamă, ambi 

valentă, deci ea spune că își dorește copilul, însă în sinea ei 

nu e convinsă de acest lucru. Aici copilul simte care este 

adevărul? 

TA: Sincer, nu știu să vă spun. Nu s-a studiat exact, dar are 

influență asupra lui în măsura în care în momentul în care 

rămâne însărcinată nu își schimbă atitudinea. Aici, de obicei, 

când e vorba de ambivalență, de cele mai multe ori mama nu 

rămâne însărcinată. Acesta ar fi miezul problemei de fapt. Mai 

rar să rămână însărcinată și să ne gândim cum îl afectează pe 

copil. 

MD: Dacă mama însărcinată nu este convinsă că își dorește 

copilul, însă împrejurările o fac să nu întrerupă sarcina, iar 

tatăl este cel apropiat de copil și și-l dorește. Salvează, în acest 

caz, tatăl situația? 

TA: Da. Copilul are undeva un punct de sprijin, un reper. 

E destul de probabil să fie mult mai atașat de tată după naștere. 

MD: Simte cumva că nu e lăsat singur în lumea lui acolo 

și are pe cineva. Suntem tentați să credem că numai mama are 

o legătură directă cu copilul.  

TA: Mama are o legătură direct, dar nu numai ea. Mai ales 

atunci când am spus, de exemplu, că practică haptonomia, că 

tatăl îi vorbește sau mângâie abdomenul și faptul că o 

înconjoară pe mamă cu iubire (nu numai pentru că o iubește 

ca femeie, ci și ca și mamă) copilul percepe lucrul acesta. 
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MD: Foarte frumos! Puteți, doamna doctor, să ne vorbiți 

puțin despre cartea pe care ne-ați adus-o? Ce conține? 

TA: E prima mea iubire, pasiune în psihologie prenatală 

(Între timp mai am și altele) și nu numai; este vorba despre 

naștere, despre tipuri de naștere. Ea s-a concretizat în 

momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc să ajungă la 

oameni care au nevoie, la oameni care își doresc să aducă pe 

lume copii mai conștienți, mai fericiți; să știe cât de important 

este momentul nașterii, cum ar trebui să se petreacă, cum 

putem să ajutăm mama să nască mai ușor (că sunt multe 

metode de umanizare a nașterii la ora actuală), ce tipuri de 

naștere există. Acela a fost momentul în care am început să 

aștern pe hârtie, iar acum consider că este unul dintre primii 

mei „copii”, a fost scrisă, de fapt, între primul și cel de-al 

doilea copil; când băiețelul meu avea doi ani am scris-o. E o 

pasiune mai veche, suntem în 2020, deci au trecut 16 ani de 

atunci și preocupările s-au schimbat. Rămâne în continuare o 

iubire de-a mea mai veche – psihologia prenatală – dar 

mergem înaine. 

MD: Spuneați mai devreme ceva legat de viața intrauterină, 

de rolul tatălui. Aș vrea să insistăm puțin aici în ceea ce 

privește rolul tatălui pentru că multă lume tindă să creadă că 

numai mama are un rol. Aș vrea să le transmiteți cititorilor 

câteva gânduri, în special privind bărbații în viața de cuplu și 

atunci când apare un copil să înțeleagă cât de important e 

sprijinul lor. 

TA: Sprijinul tatălui în perioada intrauterină, dar și după. 

Adică e important să știm că pe lângă afecțiunea și siguranța 

pe care i-o creează mamei (să aibă acest confort emoțional, 
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are partenerul alături) nu pot da un sfat general și să spun că 

așa trebuie să facă toți tații că e absurd, dar e important ca tații 

să participe la naștere. Cei care pot, cei care rezistă. E un 

moment deosebit (și eu am născut de fiecare dată și cu soțul 

meu), în care tăticul își ia în mână pentru prima dată copilul, 

iar apoi, tot ținând de această legătură care de fapt există între 

cei doi parteneri de cuplu, foarte frumos, Jean-Marie Delassus 

spunea că „în privirea mamei, copilașul recunoaște iubirea 

care există între cei doi protagoniști, adică între mamă și tată; 

regăsește această iubire și siguranță.” 

MD: Foarte interesant. De ce spuneți că tatăl ar fi bine să 

participe la naștere? 

TA: Am spus că depinde de bărbat pentru că este un 

moment unic și ar fi păcat să îl rateze. Sunt multe femei care 

au nevoie de susținere emoțională și de încurajare. Poate e 

suficient să fie ținută de mână de către partener sau să o 

încurajeze, să nu se simtă singură în acel moment. 

MD: Ați menționat anterior despre tipurile de naștere. Are 

vreo influență tipul de naștere în viața copilului, în dezvoltarea 

lui psihică? 

TA: Da, și aici ne întoarcem la psihologia transpersonală, 

unde Stanislav Grof, cel mai cunoscut psiholog transpersonal, 

a constatat că există mai multe matrici perinatale – așa se 

numesc cele 4 faze, etape ale nașterii prin care orice copil este 

bine să treacă. Din momentul în care încep contracțiile până 

la dilatarea colului sunt niște faze care nu avem acum timpul 

suficient să le descriem în amănunt. În orice caz este un 

amestec intricabil de durere și plăcere, de agonie și extaz care 

își pune amprenta asupra psihicului copilului. Poate să și-o 
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pună în sens pozitiv pentru că el învață să lupte pe canalul 

nașterii (într-o naștere naturală), învață să iasă la lumină, la 

suprafață. Poate să fie negativ atunci când apar impedimente 

pe acest traseu – încetează contracțiile, de exemplu, sau 

copilul are laterocidență de cordon ombilical (iese cu cordonul 

ombilical în jurul gâtului), deci sunt situații care îi pot pune în 

pericol viața și pun amprenta asupra psihicului copilului. 

MD: Simte frica, simte că ceva se întâmplă. 

TA: Da, simte că e strangulat. Aici chiar sunt consecințe 

vizibile după. Poate nu în ultimul rând, în anumite tipuri de 

naștere, atunci când se administrează de exemplu fier, 

substanțe care să accelereze procesul nașterii, fie anumite 

tipuri de anestezice este posibil să fie afectat fetusul. Care ar 

fi mai târziu modalitatea lui de a reacționa în viață? Atunci 

când are o problemă are nevoie să fie „anesteziat”, adică are 

nevoie de ceva din exterior, ca un fel de dependență – se 

numește „sindromul salvatorului”, trebuie să vină cineva să îl 

salveze. 

MD: Cu ce se hrănește copilașul în burtica mamei? 

TA: Copilul primește hrană prin intermediul cordonului 

ombilical, motiv pentru care (atenție mamelor, încă un sfat!) 

nu este bine să schimbați dieta după naștere pentru că este 

posibil că bebelușul să nu mai recunoască gustul cu care a fost 

obișnuit în perioada intrauterină și să nu vrea să fie alăptat. 

Adică nu ținem diete după ce am născut din mai multe puncte 

de vedere. Copilul s-a familiarizat cu dieta mamei prin 

intermediul lichidului amniotic. 
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MD: Există și în perioada diversificării tendința copilului 

spre anumite alimente cu care este obișnuit, cu gustul pe care 

îl simțea în perioada intrauterină? 

TA: Nu știu, nu s-a studiat acest lucru. El treptat se va 

obișnui cu fiecare aliment în momentul în care se diversifică 

alimentația. În perioada alăptării are influență, să fie o dietă 

asemănătoare cu ceea ce a fost obișnuit, ce a mâncat mama 

frecvent, ceea ce i-a plăcut. 

MD: Doamna doctor, ce doriți să le transmiteți cititorilor 

noștri acum la final de discuție? 

TA: Să nu uite nicio clipă că un copil care vine pe lume e un 

gând plin de prospețime și lumină, care este de la Dumnezeu și 

merită să fie primit cu toată iubirea și responsabilitatea. 
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Cel mai mare regret pe care îl am este că „lumea bună" a zilelor 

noastre nu investeşte în aceste domenii, şi că aceştia se mulţumesc 

doar în a se afişa pe la anumite evenimente unde se fac poze.  

În demersurile pe care le-am făcut de-a lungul anilor pentru 

susţinerea de emisiuni cultural educative, am constatat pe propria-

mi piele că atunci când vorbeşti de investiţie pe termen lung, cum 

este educaţia, direcţie în care feedabck-ul nu apare imediat, lumea 

nu se înghesuie în a face ceva concret, deşi, din vorbe, susţinerea şi 

aprecierea există. Diferenţa însă între a face ceva şi a vrea să 

pozezi cum că eşti implicat şi vrei să faci, este uriaşă, multe din 

firme şi oamenii de afaceri din spatele lor alergând mai degrabă în 

a face reclamă în emisiuni comerciale de toate genurile, decât în 

cele care au de a face strict cu educaţia şi cultura. 

Educaţia trebuie începută a se face de timpuriu, dar există multe 

zone în care aceasta ar trebui măcar înţeleasă de către cei mari, 

pentru că a schimba mentalitatea unui om matur, este destul de 

greu. (Adrian) 
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