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Editorial

Sindromul Down și Luna pentru Viață la Tg.-Jiu

Asociația Down Art Therapy, alături de Asociația „Provita pentru
născuți și nenăscuți” filiala Gorj, Asociația Studenților Creștini
Ortodocși Români (A.S.C.O.R.) filiala „Sfântul Irodion de la Lainici”
Tg-Jiu, Euro Education Federation și Asociația Vasiliada filiala TîrguJiu, au organizat MARȘUL PENTRU VIAȚĂ, a V-a ediție locală, la
Tg-Jiu, sâmbătă, 25 martie 2017, la ora 14.00.
Tema ediției 2017 a fost „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine.”,
iar locul de întâlnire, în fața Bisericii „Înălțarea Domnului” din Tg-Jiu,
str. Victoriei, zona Paralela 45. Traseul: str. Victoriei – Victoriei pietonal – Piața Prefecturii – Teatrul Dramatic Elvira Godeanu -Masa
Tăcerii – Poarta Sărutului – Calea Eroilor – Coloana fără Sfârșit.
Scopul evenimentului este afirmarea dreptului la viață pentru
toate ființele umane începând cu momentul concepției și totodată
susținerea familiei tradiționale, temelia unei societăți solide și sănătoase.
În 2017, la a șaptea ediție la nivel național, Marșul pentru Viață a avut
loc în circa 285 de localități din România și Republica Moldova, fiind
„cel mai mare eveniment public în apărarea vieții din România.”

Ora 20:00 – Cruce de lumânări în memoria pruncilor nenăscuți
(Piața Prefecturii)
24 martie
Ora 09:30 – Vizionarea filmului „A opta zi” la sediul CJRAE Gorj

Programul complet al LUNII pentru VIAȚĂ a cuprins:
22 martie
Ora 17:30 – dezbaterea „Sindromul Down. Oportunități și Temeri”
(ediția a II-a), la Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Calea Eroilor
23 martie
Ora 09:00 – Vizionarea filmului „Bella” la sediul Vasiliada Tg,-Jiu. O
frumoasă poveste despre dragoste și adopție. S-a vizionat și filmul
„A walk to remember.”
Ora 11:00 – Târg de Jucării la sediul Vasiliada, str. Dobrogeanu
Gherea (aproape de spălătoria de lângă Pasarelă). Vino cu copilul
tău și cu o jucărie pe care o poți schimba gratis cu alta care-i place!
(Copiilor le-a plăcut foarte tare ideea și s-au bucurat de jucăriile
primite.)
Ora 13:00 – Vizionarea filmului „A opta zi” la Centrul Christian, str.
Mioriței (cei interesați de vizionarea acestui film deosebit, în care actorul principal are Sindromul Down, sunt rugați să ne scrie pe e-mail:
asociatiaDART@gmail.com. Filmul este premiat la Cannes.)
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25 martie
Ora 16:00 – Acatistul Bunei Vestiri la Biserica „Sfinții Apostoli Petru
și Pavel” Tg.-Jiu, încheind Luna pentru Viață cu rugăciune către
Domnul ca să ne dea dragoste pentru pruncii nenăscuți, încât să-i
ocrotim, să-i naștem și să-i creștem frumos și cu evlavie.
(Participanții la diversele evenimente au primit cadou baloane,
reviste Pentru Viață nr. 6, cărți de Veronica Iani, „Bebe. O poveste
din burtică” și „Ioana. O poveste despre Sindromul Down.”, etc.)
Ne-am bucurat de toți cei prezenți la diversele evenimente și vă
așteptăm și în 2018!
Echipa D.ART Tg-Jiu
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Povestea unui avort

„Te iubesc pentru că ai existat în mine” (I)
Cu toate că știu că nu sunt vrednică să vă
scriu rândurile de mai jos, îndrăznesc, pentru
că așa am primit sfatul duhovnicului meu.
Sunt o femeie, poate una din sutele de mii,
care a avortat un copil în urmă cu zece zile,
întrucât nu era „perfect sănătos” – suferea de
Sindromul Down. Nu-mi doresc decât să merg
din spital în spital și să îndemn femeile gravide
să nu avorteze. Din cauza neputinței mele de-a
mă lupta cu mentalul apropiaților, l-am născut
viu, dar l-am ucis, chiar fără să fie botezat. L-aș fi
vrut enorm, știam că ne va ajuta cumva Domnul,
dar l-am lepădat, iar scuza cu presiunea mediului nu este o justificare aici, ci pur și simplu v-o
redau ca să înțelegeți disperarea mea.
Vi s-a întâmplat vara să vă uitați la holdele de
porumb și de floarea-soarelui și să vă surprindeți
în postura de-a vă întreba, melancolic: „De ce
oare au fost sădite, dacă nu și-au adus rodul
către oameni sau viețuitoarele pământului? De
ce oare stau în căldura sufocantă, dacă totuși
vor muri? Ce rost mai are să fie plantate, dacă
nu are o finalitate scurta lor evoluție?”.
Această întrebare mi-o adresam și eu când
a trebuit să aleg: AVORT sau NU! Ce rost are
să-l port în pântece, dacă eu îl omor? De ce mi
l-a dat Domnul, dacă știa că nu-l merit și dacă
știa că-l voi părăsi? De ce a suferit el pentru că
eu am fost slabă?
Cine sunt eu? O ființă umană, s-ar spune,
care m-am născut aproape de Casa Domnului,
și nu neapărat aproape de Domnul. Am fost
obișnuită să merg la slujbe, să țin posturile de
mică, să analizez totul prin prisma proniei sau
a mâniei divine.
Mi se părea ușor să spun: eu nu voi face
niciodată ca alții (însemnând păcate grave).
Nici prin cap nu mi-ar fi trecut că, după ce am
văzut colege de liceu și de facultate care au
avortat și pe care nu le judecam, ci încercam
să le sprijin moral, voi ajunge și eu să cad în
această capcană a păcatului.
Cât timp am fost însărcinată, am citit cartea
„Nu judeca și nu vei fi judecat”, a Arhimandritului
Serafim Alexiev. Nu știam că voi ajunge, dintr-o
persoană care se credea „credincioasă” a Bisericii, într-o adevărată păcătoasă, ticăloasă,
ce voi atinge marginile iadului prin suferința pe

care o resimt. Acum nu mai spun: „Promit că
voi face așa” sau „Nu voi face niciodată astfel”,
ci „Ajută-mă, Doamne, să nu cad, ajută-mă să
țin calea dreaptă”.
Conștientizam că în venele mele de „credincioasă” se afla o mare doză de mândrie
pentru că sunt aproape de calea Domnului, dar
niciodată nu am realizat că smerenia trebuia
să fie mai mare, cu toate că sunt, așa cum
spun cunoscuții, o persoană modestă. Cred
că vi s-a întâmplat și vouă uneori să fiți așa, și
reproduc din acea carte că „mai de folos este
să ne uităm la «sacul» păcatelor noastre decât
la «bocceluța» altora”.
Abia când am rămas însărcinată, din pură
întâmplare și nefiind încă cununată, deși asta
îmi doream mai întâi, am avut un șoc. Nu mă
înțelegeți greșit, voi, cititorilor, nu m-am „protejat” cu contraceptive (deși nu înțeleg de ce sau
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de cine ne-am „proteja”?! De o ființă inocentă,
fragilă, care ne-ar transforma, din marionete ale
tumultului vieții, în ființe vii?) și nu recomand
nimănui să o facă, pentru sănătatea viitoarei
„case” a copiilor ce vor fi doriți cândva și poate
vor întârzia să apară.
Dar atunci când doctorul ginecolog m-a întrebat de ce nu cred că în burtica mea este un copil,
am simțit probabil că nu sunt demnă să primesc

darul acesta unic și deosebit, comparativ cu alte
femei care își doresc, și nu reușesc să procreeze. Imediat doctorița mi-a cercetat fața, reținută,
și m-a întrebat dacă vreau să-l păstrez. Desigur
că voiam, aveam 31 de ani. Însă și mai mare mi-a
fost bucuria când prietenul meu mi-a spus, iritat,
atunci când am ieșit de la consult: „Dar cum să
te întrebe așa ceva?! Îl păstrăm, desigur!”.
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„Nimeni nu mai vine
Să-ți aducă stele-n vis”
Am plecat cu sentimente noi, parcă neștiind
ce mi se întâmplă. Mă întreba recent o cunoștință
căreia i-am destăinuit povestea: „Dar cum e să
fii însărcinată?”. Probabil mulți dintre cititori au
copii, probabil mulți sunt mame. Eu respectam
întotdeauna sentimentul
matern, simțeam că trăiesc numai pentru a-mi
clădi o familie și a naște
copii, vreo doi-trei, chiar
și patru.
Însă sentimentul care
m-a însoțit până de curând nu-l pot descrie.
E ca și cum am trăit
cu un văl peste ochi,
am alergat până acum
pentru orice problemă,
am plâns, am zâmbit,
mi se părea că orice
lucru e important, însă
când am simțit viața asta
mică în pântecele meu,
atunci „cineva, ceva”
mi-a smuls acest văl și
conștientizam că nici un
lucru nu valorează nimic
fără ghemotocul acela
din pozele de la eco.
M-am bucurat enorm,
chiar și atunci când am
resimțit durerile crunte la începutul sarcinii,
prin care copilul meu
se fixa de mine (nu am
avut grețuri, nici un alt
simptom de sarcină, ci
doar aceste dureri care
prevesteau parcă viitorul și dorința copilului
meu de-a se „agăța” de
mine).
Am avut perioade frumoase, în care l-am
mângâiat, în care-i vorbeam, în care-i citeam
povești și poezii din cartea „Stele pentru leagăn” de Radu Gyr. Simțeam totuși o apăsare,
o supărare care nu mă lăsa să fiu fericită.
Simțeam că nu voi termina această carte și se
va întâmpla ceva... Așa a și fost. Regret doar

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 63 exemplare

4că nu am reușit să-i citesc în ultima zi și ultima

ZÂMBET DE COPIL, Anul II, nr. 4, iulie 2017

poezie, „Leagăn mic”, în care era parcă jalea
mea de acum:
Și-ntre florile grădinii,
Lângă fluturii ce ning,
n-ai să știi că mor toți crinii
și că fluturii se sting.
Într-o zi se sting.
Că-ntr-o zi și pentru tine
Zborul lor va fi închis,
Și că nimeni nu mai vine
să-ți aducă stele-n vis...
Stele mari de vis.
Scriu plângând aceste versuri, căci acum
sunt doar o ființă, nici măcar om, trebuie să
trăiesc, să muncesc, să alerg, dar în sinea
mea știu că sunt ca și o moartă, așteptând să
revină „viața” aceea în mine. Știu că m-a iertat
Domnul, după spovedania aceea, înaintea căreia Părintele m-a lăsat în biserică și am plâns
în fața icoanei Maicii Domnului mult, mult timp.
Simt mângâierea Lui în orice întâmplare, în
orice adiere sau rază de soare, însă oare mă
pot ierta că nu-l voi mai vedea pe copilul meu
în această viață, că va trebui să aștept ani sau
poate câteva clipe până voi muri (nu înțelegeți
că aș vrea să mor, nu, în nici un caz!) pentru
a-i auzi glasul lui cristalin?...
Acum știu ce înseamnă să ai în tine un om,
să fii însărcinată: ai permanent un fir fin, dar indestructibil, și oricât ar fi cineva mai aproape de
tine (mamă, prieten, amice, rude), nu contează
decât firul acela, și numai el te poate sprijini.
Poate părea ironic, și nu am înțeles nici eu inițial,
dar ghemotocul ăla mic are mai multă putere de
luptă cu viața, mai multă forță de-a răzbi numai
cu un zâmbet, față de mine, cea împresurată și
împovărată de mizeria lumii acesteia.
Și dacă orice fată sau femeie ar lua decizia
să avorteze, fapt ce nu îl recomand și îl blamez
(mai bine s-ar gândi înainte cum e să fie moartă
din acea clipă), cu siguranță nu s-ar destrăma
firul acesta subțire, oricât ar mângâia-o cei din
jur. Căci atunci când rămâi tu cu tine – și credețimă că se întâmplă adesea –, știi că nu trăiești,
îți aduce aminte „cineva, ceva” că a plecat,
carne din carnea ta, și nu se va mai întoarce
niciodată.

„Acel ghemotoc m-a făcut
să simt că trăiesc”
Carnea din carnea mea trebuia să se numească Stelian. Nu voiam să știu ce este: băiat
sau fată. Eu și prietenul meu chiar nu aveam
complexe legate de sexul copilului, doream și
mereu spuneam doar atât: să fie sănătos. Dar
simțeam că este băiețel, după lucrurile pe care
el mă îndemna să le fac: ba cumpăram cutiuțe
de tablă pictate cu mașinuțe, ba ne uitam la
„tractorașele” de pe câmpurile de grâu și-mi
doream să-i cumpăr și lui așa ceva. Devenisem mai autoritară, parcă eram o „soacră de
băiat”.
Cu toate acestea, „comoara” mea mă îndemna mereu să fiu mai calmă, mai iertătoare, mai
apropiată nevoilor oamenilor, mai neiertătoare
cu propriile păcate, mai credincioasă Domnului,
mai realistă în privința adevăratei importanțe a
unor lucruri, inutile în realitate.
Mă credeți că am fost trezită, deși nu voiam,
de foarte multe ori în miez de noapte pentru a
citi un acatist sau Paraclisul Maicii Domnului,
cu toate că această „rugăciune de aur”, cum
am aflat că se cheamă ruga nopții, nu era cunoscută pentru mine? Mă credeți că în prima zi
a Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, luni,
mai aveam prin frigider o porție de ciorbă de
pește, rămasă din seara lăsatului de sec, și am
mâncat-o, zicând că voi ține post de marți, iar
copilul meu s-a supărat atât de tare și mi-a dat
o stare atât de rea, încât nu m-am simțit bine
toată ziua? Mă credeți că nu am avut „pofte”,
ci, dacă el simțea că va fi post, mă îndemna să
găsesc legume adecvate (ba spanac, ba urzici)
pe care le găteam și-mi plăceau la nebunie?
Poate nu mă credeți și spuneți că fiecare își
creează propriul univers, cu motivații diferite,
în funcție de credință sau necredință. Dar vă
spun răspicat că acel ghemotoc m-a făcut să
simt că trăiesc – nu că aș clădi castele de nisip
pe iluziile sentimentului matern: el mă îndemna
să hrănesc orice vietate, el mă făcea să mă
îngrijesc de aproapele meu!
Acum nu mai simt nimic: dacă va vrea Domnul, nu omul, îmi doresc să se scurgă timpul
acesta nemilos de lent, ca să facem cununia
religioasă și civilă cât mai repede cu putință,
până într-un an, și apoi să-i pot face un frățior
sau surioară aceluia căruia trebuia să se numească Stelian, steaua mea.
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Începusem să povestesc, dar, așa cum fac în
ultima perioadă, când sunt nevoită să vorbesc
despre copilul meu, sentimentele mele perturbă
firul epic al acestei drame...
Mi-am făcut toate analizele și am mers la
eco: inițial, mi s-a spus că dacă ar fi probleme
la HCG, nu este bine pentru făt. Atunci am început să mă rog Maicii Domnului și analizele
au ieșit bune.
Apoi altă analiză, cea de herpes, mi-a ieșit
pozitivă. M-am simțit deznădăjduită, dar nu
pierdută: m-am rugat iar în miez de noapte,
cu bulgări de lacrimi, ca Maica Domnului să îl
salveze. A venit analiza (repetată la alt laborator, datorită perseverenței prietenului meu,
care lupta ca să ne fie bine) – atesta că nu am
herpes, dar că aș fi avut în trecut. Pentru mine
a însemnat o minune a Maicii Domnului, nu o
eroare a aparatelor de laborator, cum credeau
toți apropiații.
Apoi a urmat o perioadă de liniște, în care
alergam pentru serviciu și mă îngrijeam de toate
lucrurile inutile din viața noastră. Însă a venit
timpul pentru „dublu test”, în urma căruia s-a
confirmat că bebe al meu are Trisomie 21.
Doctorul ginecolog – un iubitor de copii și un
om deosebit – mi-a spus să stau liniștită, căci
adeseori analizele acestea dau valori greșite
(sublinierea noastră), și avem timp să așteptăm
„triplu test”. Acum îl admir și îl stimez pentru că
a respectat viața din mine și nu m-a îndemnat
să avortez, așa cum scriau pe net multe mămici
despre doctorii lor.

binele copilului nostru: se făcea în Ungaria și
se preleva doar sânge matern, nu era o metodă
invazivă în „casa” copilului nostru. A costat 2.000
lei, un efort destul de mare, însă tatăl copilului
meu nu s-a lăsat cuprins de deznădejde. Eu
eram năucă, mă rugam, însă el căuta pe net,
citea, se documenta despre aceste analize.
În cele din urmă a venit și rezultatul testului:
aveam trei cromozomi la numărul 21... Am simțit
că îmi cade cerul pe mine, un ocean de suferință
mi-a invadat sufletul. Eu am rămas în starea de
inerție, timp în care prietenul meu m-a dus chiar
în acea seară la un doctor, pentru a afla detalii
despre pașii următori: ni s-a recomandat urgent
amniocenteza. Pentru a nu-și asuma nici un risc,
am realizat acest test de diagnostic la o clinică
privată din București, la un doctor renumit pentru
profesionalismul său.
Țin minte ca și cum ar fi azi acea noapte dinaintea amniocentezei: Bucureștiul era paralizat
din cauza Festivalului „George Enescu”, iar noi
doi păream niște mumii care umblau pe picioare.
Ne-am cazat la un hotel și așteptam parcă ceva
sumbru... Tristețea ni se citea pe fețe, și locul
bucuriei de a avea un copil era luat acum de grija
că nimic nu e sigur, că bebe e bolnăvior.
Poate vă întrebați de ce nu am acceptat de la
început că bebele nostru putea avea Sindromul
Down. Nu știu să vă dau răspunsuri, nu știu ceaș putea să vă motivez pentru a fi înțeleasă mai
ușor. Așa cum orice părinte luptă pentru copilul
lui ca să iasă cu bine dintr-o banală răceală,
darămite dintr-o boală gravă, așa simțeam noi
„Trei cromozomi la numărul 21”
atunci că facem mai bine, că ne luptăm prin orice
mijloc sau să ne ajute Domnul ca ghemotocul
M-am rugat în continuare, dar parcă acum nostru să fie sănătos. Știu că răsună ca un ecou
realizez că puteam să mă rog mai mult. Eram al scuzelor deșarte, dar simțămintele omului nu
parcă sigură că și acum Maica Domnului va face pot fi guvernate – ele vin, te răvășesc, apoi te
o minune, ne va ajuta. Dar am fost delăsătoare, întrebi: ce o fi fost în capul meu?!
trebuia să nu pun temei în „credința” mea cea
Noaptea aceea în hotel, dinaintea amniocensuperficială. După analiza „triplului test”, s-a tezei, nu o voi uita niciodată: am început să mă
confirmat iarăși că bebele nostru ar avea pro- rog, dar lacrimi mi-au invadat sufletul și trupul...
bleme genetice.
M-am refugiat în baie, ca să nu mă audă prietePrietenul meu a încercat mereu să mă con- nul meu, și-așa împresurat de multe probleme.
soleze, să-mi spună că totul va fi bine, că va Mereu m-am rugat Maicii Domnului să-l țină în
lupta pentru noi: așa a și făcut. A încercat să brațe pe copilul meu, ca să nu audă durerea
găsească alternative la amniocenteza pe care mea și plânsetele mele. Știu că e absurd, căci
trebuia să o fac, numai pentru a înlătura riscul el simte orice suferință, dar așa mă rugam. Cred
avortului spontan. Îl iubea mult pe copilul nostru acum că atunci m-am rugat și am ținut post, dar
și nu ar fi dorit să riște a-l pierde.
poate tot nu cât trebuia, poate cu teamă și nu
Am făcut o analiză destul de scumpă pentru cu încredere în Domnul...
mulți, chiar și pentru noi, o analiză care ne-a
(continuare în pagina 6)
Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 63 exemplare
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„Te iubesc pentru că ai existat în mine” (II)
(urmare din pagina 5)

Lacrimile tale, mamă care ne-ai scris, să ți se facă baie
a nașterii de-a doua, căci orice durere, este, în fapt, o nouă
naștere. Pierdut-ai un prunc, dar te-ai regăsit pe tine, și
alături de tine ai regăsit durerea unei întregi lumi care se
tânguie în mrejele păcatului, neaflând Calea. Pogorâtu-S-a
Domnul până la țărâna noastră, întinzându-Și mâinile Sale
pentru a ne îmbrățișa, pe Cruce, dându-Și scump Sângele
Său pentru a înnoi sângele nostru cel stricat. Cu iubirea
cu care ne-a iubit pe noi, poruncitu-ne-a să ne iubim unii
pe alții. Cu aceeași iubire îți răspundem ție, mamă care
ne-ai scris, rugând pe Domnul să tămăduiască sufletele
noastre. (A.S.)
A urmat o perioadă în care încercam să cred că totul
va fi bine. Când am primit rezultatul că are Sindrom Down,
s-a prăbușit tot... Am început să plâng la serviciu, prietenul
meu a venit și m-a luat, apoi am plâns amândoi în mașină
mult timp: eu încercând să-i spun că nu pot renunța la
copil, așa bolnav cum e, deși nu mă informasem cu privire
la Sindromul Down, iar el spunând că va fi foarte greu să-l
creștem într-o lume ca asta, în care toți îl vor vedea ca pe
un handicapat, în care va trebui să-i facem multe operații,
și el nu garanta că vom avea atâția bani cât să reușim să-l
creștem, să-l ducem la logoped și celelalte.
Știam și încercam să-l fac să înțeleagă că ne va ajuta
Domnul, că vom primi ajutor de Sus, dar nu reușeam.
Azi, acum, nu îi imput nimic: așa cum spunea și Părintele
meu duhovnic, orice om are o limită, iar dacă eu îi văd
slăbiciunile lui, asta nu mă face pe mine superioară prin
nimic. Cine dintre voi ar putea să-mi spună că nu l-a iubit
pe bebe tatăl lui? Nimeni. Însă l-am urât mult timp după
avort, că nu a putut să accepte boala copilului nostru:
simțeam că acest copil e special, că va face ceva, dar
tatăl lui se gândea la realitatea actuală, că nu vom reuși
să facem față.
Știu că prin cele scrise mai sus intru în contradicție
cu poveștile de viață ale părinților ce au copii cu Sindrom
Down. De asemenea, știu că îi jignesc, cu siguranță, căci
experiența lor bate la propriu deznădejdea gândurilor
noastre. Dar așa am simțit atunci.
Țin minte că doctorul cu care ne consultasem în
acea noapte ne-a spus: „Ei, și? Veți avea un copil cu
Down, apoi veți face unul sănătos...”. Dar prietenul
meu nu putea accepta asta – să nu credeți totuși că
era insensibil. Cine ar putea să-l judece, când numai
eu știu câte lacrimi a vărsat și el, cât a suferit și mai
suferă înlăuntrul său? L-am urât mult timp după avort,
am vrut să mă despart de el, dar glasul copilului din mine
spunea să nu-l părăsesc indiferent ce-ar fi, să-l iert, căci
el l-a iertat (credeți-mă că așa „auzeam”, simțeam în
mine). Și, așa cum mi-a spus și Părintele, să înțeleg că
fiecare greșim, iar eu nu-l pot judeca pentru slăbiciunea
lui, așa cred acum că rostul meu nu este să caut un
alt partener ca să-mi clădesc o familie, ci să-mi asum
vina doar alături de cel cu care am petrecut șapte ani
împreună, în păcat.
Îmi amintesc cuvintele Părintelui, în momentul în care
i-am spus că ne gândim la avort, pentru că bebe e „bolnă-

vior”: „Mă voi ruga pentru tine. Și conștientizează că poate
el e plata păcatului că ați trăit în concubinaj”.
Mă credeți că nici acum nu cred că Stelian a fost
plata păcatului? Cred că a fost o binecuvântare, un dar
nemeritat de mine: simțeam că orice îi vor spune copiii
„normali”, el ar fi întors naiv și celălalt obraz, chiar dacă
îl făceau „handicapat”. Simțeam că un copil cu Sindrom
Down poate oferi atâta dragoste cât nimeni nu o poate da
pe acest pământ, ci doar în Ceruri. Simțeam că eu nu-l
merit pe el, nu că el nu mă merită pe mine – pentru că aș
fi trăit permanent într-o stare de sinceritate și bunătate
divină, datorită lui.
„Mami, iartă orice, cum și tu ai fost iertată!”
Cât privește rugăciunea unui preot, vă spun că în
noaptea când duhovnicul meu mi-a promis că se va ruga
pentru cele două suflete din trupul meu, l-am visat pentru
a doua oară pe copilul meu: se făcea că trec o apă sau
o cale și le arătam prietenelor din copilărie cu mândrie și
bucurie maternă burtica mea. Deodată s-au zărit pe burtică
cele două tălpițe, care împingeau, parcă pentru a-l vedea,
pentru a se ști că el există. Și tot în același timp am simțit
că încep să nasc, iar capul i-a ieșit. M-am panicat, l-am
născut dincolo de acea apă, de acel drum, apoi alergam
prin oraș să găsesc un doctor bun. În cele din urmă, am
găsit ce căutam, i-am dat copilul, și alături de el am pus
o tavă pe care erau niște mânuțe etc., „piese” din el, ca
într-un puzzle, numai că era și el alături, întreg. Acest
doctor l-a pus sub o lampă care a început să lumineze, iar
copilul meu creștea și creștea, devenea mai mare, apoi o
aură îl înconjura: avea părul cârlionțat (așa cum îl am eu
și tatăl lui), era castaniu și zâmbea divin... A întins mâinile
către mine și mi-a zâmbit. Visul a fost trăit cu două nopți
înaintea avortului.
Prima dată îl visasem după o rugăciune stăruitoare,
sinceră, către Maica Domnului: a fost un vis scurt, mai
mult o imagine, în care îi vedeam capul, iar trupul lui era
înconjurat de mânuțele care i se alungiseră, parcă într-o
îmbrățișare, și-i ajunseseră până la cap, formând un cerc
sau o inimă.
Poate spuneți că sunt prostii, dar le-am simțit atât de...
vii, încât și acum, când scriu aceste rânduri, îmi galopează
inima, dar nu are unde să ajungă.
Da, știu că scepticii mi-ar spune că ar fi trebuit să-mi
asum și reversul monedei creșterii lui: ar fi trebuit să renunț
la serviciu, ar fi trebuit să stau doar prin spitale, ar fi trebuit
să-l monitorizez permanent etc.
Dar nu mă speriau toate acestea, repet, parcă el îmi
dădea forță și simțeam că-mi spune: „Mami, va fi bine”.
Aș fi vrut numai ca și apropiații să creadă în acest viitor,
numai că nu realizam atunci că nu prin vorbe, ci prin fapte
le-aș fi putut demonstra cum lucrează cu adevărat pronia
divină. Nu dau vina pe ei, ci pe mine, căci ei chiar nu știau
ce fac, în schimb eu simțeam, trăiam această poveste a
vieții copilului meu.
Acum nu aș recomanda nici unei mame să mai convingă pe cineva de ceva. De la o puștoaică sau adolescentă
de 12-14 ani până la o mamă de 35 ani, le-aș spune
același lucru: NU AVORTAȚI, căci nu e o soluție, sau
faceți ce simțiți că vă spune inima, sau acel simț matern.
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Vă garantez că nici una nu va spune că ar avorta, decât
dacă ar fi insensibilă.
Un cunoscut mi-a sugerat, în acele zile de groază: „Și
dacă l-ai fi văzut că se sufocă sub ochii tăi, în spital sau
acasă (adică dacă ar fi murit din diverse cauze), ce-ai fi
făcut? Nu sufereai mai mult?”. I-am răspuns, hotărâtă,
că cel puțin știam că nu l-am ucis eu, ci atunci a fost să
moară. Cel puțin hotăra Domnul, nu eu!
Altă cunoștință a spus să-l nasc, dacă așa binevoiesc, dar să-l părăsesc la Casa de Copii, dacă nu arăta
cât de cât bine. Cum să-l analizez ca pe un obiect din
supermarket și să evaluez considerentul în baza căruia
îl iau acasă sau nu?! Era cumva ceva de cumpărat? Sau
putea fi oricare din noi, persoanele care trăim prin acest
furnicar numit „lume”?
De fiecare dată m-am indignat pe aceste formulări, căci
unii dintre ei erau părinți.
Îl apreciez mult pe prietenul meu care a spus
atunci: „Dacă îl naști, nu
am cum să-l las la Casa
de Copii, e copilul meu.
Chiar dacă ne va ruina, nu-l
părăsesc”.
Recent, adică după
avort, o altă cunoștință,
dorind să mă scoată din
„depresia” mea – eu consider că e durerea pierderii
unui fiu –, îmi sugera să
ieșim la un suc. Printre
cuvintele de la telefon, îmi
spunea că e mai bine dacă
l-am lepădat, căci ce-aș fi
putut face cu un copil cu
Sindrom Down?! Și, vă
spun, nu pentru că judec, ci
pentru ca să analizați bine
situația: este vorba despre
o persoană care merge în
pelerinaje... Și nu știu cum
un doctor, care în viziunea
unora este ateu, îmi spunea să-l păstrez, iar altcineva, „practicant” al credinței,
mi-a spus: „Ducă-se!”.
Mi s-a ridicat tensiunea,
nervii au revenit la auzul
acestei expresii: cum să zică cineva despre orice bebe,
nu neapărat despre al meu: „Ducă-se”, fie copilul, fie
„necazul” de a-l avea? Dar imediat am simțit bunătatea și
prezența de spirit a copilului meu, care-mi șoptea: „Mami,
nu uita, nu judeca, iartă orice, cum și tu ai fost iertată”.
Veți spune că e vocea conștiinței, a îngerului păzitor, a
vreunui sfânt căruia m-am rugat sau chiar a sufletului meu
de acum vindecat, împăcat (căci așa mă simt, deși încă
nu m-am iertat). O fi, nu sunt eu în măsură să spun că
nu, dar simt că e aceeași voce, același „glas” de băiețel
cu care comunicam în perioada sarcinii.
Acum îmi selectez prietenii în funcție de dragostea lor
pentru un copil cu Sindrom Down: dacă unii oameni mă
judecă aspru, numai cu ochii, pentru că am avortat, mă
bucur și simt nevoia să îi simt aproape (ce stupid, nu? –
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să-i iubești pe cei care-ți aduc aminte de suferința sufletului
tău), iar pe cei care mă „consolează” că am procedat bine
avortând, îi accept, dar nu-i mai simt atât de aproape.
Prietenul meu spunea adeseori că, dacă ne-am fi născut în S.U.A. sau în orice altă țară care nu judecă atât de
aspru copiii cu handicap, îl păstra. Am reușit să-l conving
că, indiferent de boala viitorului copil, voi da naștere sufletului din mine. Chiar dacă ar avea Sindromul Down, nu
voi mai repeta avortul, cu ajutorul Domnului.
„O pecete a suferinței purtată pe fruntea inimii”
Țin minte și acum cu o luciditate morbidă cum am
avortat... Am ajuns și aici, în punctul în care trebuie să
povestesc acest păcat.
Aș vrea să pot scrie ca în „O mie și una de nopți” și să
nu mai termin de oferit detalii celor cărora stau în cumpănă
dacă vor să păstreze sau
nu copii cu Sindrom Down,
mai ales mamelor, și să le
spun, din perspectiva mea:
să-l păstreze, indiferent
de apropiați (iubit, părinți,
rude). Gradul lor de iubire
și de compasiune față de
un așa copil se va schimba,
însă starea mea și a oricărei
mame care a lepădat un
copil nu se va mai schimba
în veci: va fi ca o pecete a
suferinței purtată pe fruntea
inimii până la moarte.
Am ajuns la spital, crezând că ne va salva cineva:
nu știam, ticăloasa de mine,
că doar eu puteam decide
atunci dacă ne salvăm sau
nu.
L-am văzut la eco, cum
scotea limbuța din gură,
semn asociat cu Sindromul
Down, apoi imediat, pentru
a fi iubit parcă, și-a băgat
degețelul mâinii drepte în
guriță... Îl vedeam ca pe
scumpetea mea de odor, ca
pe „comoara” mea. Acum,
puteți să mă judecați, să
spuneți: cum ai putut să-l lași? Vă spun, nu știu. Parcă
eram un robot, nu înregistram decât imagini și simțeam
doar durerea de a-l pierde, atât. L-am întrebat rapid pe
doctor cum îl voi avorta, căci dacă îl „dizolvă” în mine sau
îl „măcelărește”, plecam de-acolo, și cred că ar fi fost mai
bine. Dânsul mi-a spus că va fi ca o „mini-naștere”.
Însă, văzându-mă în cumpănă (repet: e un doctor
extraordinar, nu îl judec, a luptat ca să aflăm dacă totul
este bine, a dorit să fie totul bine, nu face avorturi în mod
normal, așa cum țipa la o bunică ce nu înțelegea asta pe
holurile spitalului de stat), m-a internat peste noapte pentru
a mă gândi dacă vreau sau nu să avortez, căci mă vedea
sfâșiată, terminată. Redau din însemnările gândurilor mele
către ghemotocul meu de suflet viu:
„În acea noapte, din cauza repetatelor și inutilelor mele
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plânsete, care te-au făcut nefericit în ultimele clipe ale
vieții tale pe pământ, m-am gândit să pun iconița Maicii
Domnului «Portărița» pe burtica mea, în partea dreaptă.
Acolo era locul unde țineai de obicei căpuțul. Atât de sătul
erai parcă, încât căpuțul te durea tare, iar eu resimțeam
durerea ta.
Cu cât încercam mai mult să-i conving pe apropiați, cu
atât parcă îmi spuneai, prin aceste dureri: «Mami, lasă, că
nu ai cu cine vorbi! Nu vezi că nu înțeleg?!». Am simțit la
propriu (în cazul tău, și trecând peste semnificația divină
a paragrafului) ce înseamnă expresia: «ca un miel spre
junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor
ce o tund, așa nu Și-a deschis gura Sa»”.
A doua zi, am mers la dânsul și i-am spus, cu o voce
stinsă, că accept. Mi s-a produs dilatarea și după chinuri
groaznice – pe care simțeam că le merit, ca o compensație
pentru acest păcat, și în fața cărora râdeam în sinea mea
cu amărăciune – mi-am „născut” propriul copil, însă spre
moarte, nu spre înviere.
Moașa mi l-a arătat, cu toate că eram sleită: puneți
palmele împreunate și închipuiți-vă un înger de copil,
cu pleoapele închise, dând ușor din mânuțe, cu gurița
deschisă.
Eram atât de sleită, dar aș fi vrut să țip: puneți-l în incubator, salvați-l, chiar dacă eu sunt prea slabă și l-am „născut” spre moarte, poate se milostivește cineva de viața lui...
Dar imediat am început să tremur, parcă eram zgâlțâită
de o undă electrică. Acum înțeleg că parcă „cineva, ceva”
mă întreba ce și de ce am făcut asta. Voiam să mor atunci
și să ajung în iad, ca să plătesc o veșnicie pentru acest
păcat. Apoi parcă l-am văzut iar pe Stelian, copilul meu,
care zâmbea, iar o pace s-a așternut în mine, am început
să mă încălzesc rapid și parcă m-a salvat cineva...
L-am rugat pe tatăl copilului meu să se ducă repede,
să stea lângă el până în ultima clipă. Așa a și făcut, alerga
ca un robot, ghidat de dorința de-a se compensa pentru
suferința provocată. A stat acolo, s-a uitat la rodul iubirii
noastre până ce a murit, timp în care ardea o lumânare
aprinsă de moașă.
„De ce m-ai lăsat singur aici, atâta timp?”
Știu că suntem de blamat ca părinți, nu atât el, cât mai
mult eu, dar gândiți-vă că mai mult decât voi, eu nu mă
pot ierta. Și nu înseamnă că nu dorm, că nu mi-am revenit
uimitor de repede, dar totuși cu mari lacune ale poftei de
viață (ce-o mai fi însemnând asta în realitate, după ceam avut un copil și apoi l-am lepădat?). Nu. Înseamnă
că știu că voi plăti cândva, cumva; mă rog doar ca eu să
fiu singura „incriminată”, atât, nu copiii mei ori apropiații.
Și, mai mult decât asta, știu că trăiesc (nu știu cum să vă
explic ca să mă înțelegeți mai bine) ca un om care stă sub
apă, obligat fiind, iar din când în când mai scoate capul
și respiră. Când sunt în lume mă simt scufundată, când
mă simt cu mine, singură, și-mi aduc aminte fragmente
din tot ce s-a întâmplat în ultimele luni și în cele 21 de
viață ale diamantului meu neșlefuit, simt că mai respir...
Știu că pare ciudat, poate e deznădejde, nu știu, dar așa
mă mai alin.
Aș vrea să-l mai pot visa, așa cum spun pe net că li
se întâmplă unele mămici care au avortat, aș dori să mă
trezesc noaptea cu broboane de sudori, pentru că l-aș fi
văzut chiar incriminându-mă (deși nu-l văd capabil de asta,

căci era atât de iertător), însă nu pot, și asta mi se pare o
pedeapsă mai mare decât orice altceva. E ca și cum mi
s-ar ascunde ceva prețios, drag ochilor mei. Simt că sunt
bine acum, și că în ziua de după avort am primit o nouă
șansă. Parcă acel „ceva, cineva” îmi spunea: „Mai trăiești,
căci acum ai o misiune, trebuie să faci ceva ca moartea lui
Stelian să nu fie în van. Degeaba ai fi murit și tu, căci nu
rezolvai nimic...”. Nici acum nu mă înțeleg, sunt sentimente
distincte în mine, parcă o tornadă vuiește deasupra lacului
liniștit de pe chipul meu atât de galben.
Vă mai redau puțin din paginile jurnalului către copilul
meu, căci sunt atât de multe simțăminte așternute pe hârtie, dar peste care am sărit, căci poate sunt neimportante
pentru mulți:
„Oare câte suflete zboară azi, acum, în acest moment,
spre cer, țipând singuri-singurei, neadormiți? Mă gândesc
la lumea asta de copii, la miliardele de triliarde de suflete ce se duc în singurătatea cerului. Căci cine ar avea
nesimțirea să nege că orice copil de pe acest pământ țipă
și plânge când nu mai e mami lui lângă el?
D-apoi acești copii condamnați să rămână singuri
într-un loc, până când, la moartea mea sau a altor mame
ucigașe ca mine, ne vor vedea și vor spune: «Uite, mami
meu, de ce m-ai lăsat singur aici, atâta timp, de ce m-ai
părăsit?...». Numai întrebarea aceasta, și tot vom plăti
cumva...
Nu mai pot respira fără tine. Am devenit călăul tău, însă
criminalii nu au ce căuta aici, pe pământ!
În slăbiciunea mea, am acceptat ce spunea lumea: că
nu voi rezista cu tine, deși inima mea țipa altceva. Acum
înțeleg că nu pot rezista fără tine!
Îmi dau seama cât de greu va fi să trăiesc fiecare boabă
de nisip din clepsidra timpului fără tine. Tu m-ai învățat
ce e răbdarea, ascultarea, calmul, cântărirea inutilității
lucrurilor. Tu mi-ai fost învățător nenăscut. Respiram prin
bătăile piciorușelor din burtica mea, prin «valurile» pe care
le făceai când te jucai acolo frumos și atât de singur!
Știu sigur că ai fi fost un copil deștept, în limitele unui
copil cu Sindrom Down, capabil să înveți repede (căci în
perioada sarcinii îmi plăceau cifrele și matematica, față
de care nu am nici o vocație, de altfel), puternic pentru
noi doi amândoi, încât m-ai fi ridicat de jos oricând, și
mult mai cald decât copiii sănătoși și răzgâiați, pe care îi
văd prin mall-uri sau prin parcuri, și care nu spun altceva
decât: eu vreau!
Regret că nu am avut curajul să te păstrez și să fi luptat cu mentalul societății românești, care nu dă o șansă
copiilor cu Sindrom Down.
Te iubesc pentru că ai existat în mine și pentru că mi-ai
arătat ce e viața.
Singurul lucru bun pe care l-am făcut în această viață
ai fost tu, mami, iubirea mea neîmplinită, și eu te-am
aruncat.
Acum sunt doar o umbră a morții ce merge pe stradă,
fără a avea un scop în viață. Știu doar că trebuie să fac
ceva astfel încât moartea ta și viața pe care o mai am încă
în dar să nu fie inutil irosite”...
(M. V.)
Text preluat cu permisiune din revista
Familia Ortodoxă - familiaortodoxa.ro
Sursă icoană Maica Domnului de la Măn. Iviron
„Portărița” - crestinortodox.ro
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Biblioteca Down Art Therapy
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Biblioteca DART, dedicată dizabilității în general și
sindromului Down în special își crește încet, dar sigur,
volumul de carte disponibil. În prezent am ajuns la peste
87 de volume (în română și engleză, inclusiv cărți electronice), dintre care amintim unele dintre cele mai interesante/
recente achiziții:
Savatie Baștovoi – ANTIParenting
Asociația Transplantaților din România, 20 de ani de
activitate 1996-2016
APHO – Lumea lui Christian, decembrie 2016

Veronica Iani – Ioana. O poveste despre Sindromul Down
Veronica Iani – Bebe. O poveste din burtică
revista Pentru Viață nr. 6, primăvară 2017
Anghel Elisabeta Maria, Anghel Cristian Ioan, Pană
Mihaela Andreea, Șerban Elena Maria – Dincolo de teorie
– practica logopedică prin jocuri, povești și poezii
O listă detaliată găsiți la adresa: https://asociatiadart.
info/biblioteca/
Materialele se împrumută gratuit, informații suplimentare la 0768.35.76.75. (R.B.)

Să ne îmbunătățim cunoștințele despre Sindromul
Down cu aceste informații succinte.
1. Sindromul Down este o stare genetică în care o
persoană se naște cu o copie suplimentară a cromozomului 21. Acest
material genetic adițional schimbă
cursul dezvoltării persoanei respective și duce la apariția caracteristicilor asociate Sindromului Down.
2. Sindromul Down apare înainte de concepție, atunci când
spermatozoidul sau ovulul este
produs cu o copie suplimentară a
cromozomului 21.
3. Cauza exactă a cromozomului
adițional care declanșează Sindromul Down este necunoscută.
4. Există 3 tipuri diferite de
Sindrom Down, trisomie 21 (95%
din cazuri), translocație (1%) și
mozaic (4%).
5. Trăsăturile fizice comune
ale Sindromului Down sunt profil
facial larg și plat, rădăcina nasului
turtită și ochi oblici.
6. Incidența Sindromului Down
în Noua Zeelandă este estimată la
1 la 1000 de nașteri vii.
7. Probabilitatea de a naște un
copil cu Sindrom Down crește
odată cu vârsta mamei; totuși, 80%
dintre copiii cu Sindrom Down au
mame cu vârste sub 35 ani, deoarece această categorie de vârstă are
mai multe nașteri la activ.
8. Sindromul Down nu „ține cont”
de rasă, naționalitate, religie sau statut socio-economic.
9. Sindromul Down poartă numele unui doctor care a
descris pentru prima dată această condiție genetică. Numele lui este doctor John Langdon Down.
10. 30-50% dintre persoanele cu Sindrom Down au
malformații cardiace și 8-12% au probleme ale tractului

gastro-intestinal prezente la naștere. Majoritatea acestor
defecte sunt acum corijabile chirurgical.
11. Persoanele cu Sindrom Down au parte de un cămin iubitor, intervenție timpurie,
educație incluzivă, asistență medicală adecvată și o atitudine publică
pozitivă (n.n. – probabil în Noua Zeelandă, iată și un contraexemplu din
România aici: http://www.cedcd.
ro/dreptate-pentru-andrei-cedcdcastiga-un-nou-caz-de-discriminare-parintii-instigatori-si-profesoriisanctionati/).
12. În 1983, speranța medie de
viață a unei persoane cu Sindrom
Down era numai 25 ani. Astăzi este
60 ani.
13. Încă din anii 1970, școlile
publice sunt obligate prin lege
să furnizeze în regim gratuit o
educație adecvată copiilor cu Sindrom Down.
14. Există o mare varietate în
ceea ce privește abilitățile mentale,
dezvoltarea fizică și comportamentală a indivizilor cu Sindrom Down.
Fiecare persoană are propria personalitate unică, precum și talente și
capacități singulare. Cu alte cuvinte,
aceștia nu sunt toți la fel, așa cum
nici persoanele tipice nu sunt toate
la fel.
15. În timp ce dezvoltarea comportamentală, fizică și a abilităților
mentale diferă de la o persoană
la alta, mulți indivizi cu Sindrom
Down ajung să lucreze, să trăiască independent și să se
bucure de activități recreaționale normale. (Traducere din
limba engleză după originalul de aici: https://downsyndromeawareness.wordpress.com/what-is-down-syndrome/
facts-about-down-syndrome/)
Material publicat pe culturavietii.ro

De știut despre Sindromul Down

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 63 exemplare

10

ZÂMBET DE COPIL, Anul II, nr. 4, iulie 2017

Povestea familiei Martin, care
a adoptat 9 copii cu handicap

Povestea familiei Martin care a adoptat 9 copii cu diverO puteți viziona aici: https://www.youtube.com/
se grade de handicap și nevoi speciale. Un exemplu pentru watch?v=T8eGQb6U4MU
noi toți că acolo unde există dragoste, SE POATE.
Sursa: culturavietii.ro
Acolo unde există dragoste, NU EXISTĂ HANDICAP.

Ziua persoanelor cu Sindrom Down, marcată de
conferințe la ONU și Parlamentul European

În ajunul Zilei Internaționale a Persoanelor cu genetice la făt testând sângele mamei prezintă
Sindrom Down, pe 20 martie 2017, la ONU se va „dezavantaje de ordin etic”. Cel mai mare dezaorganiza conferința „Stop Discriminating Down”.
vantaj este că poate conduce la opțiunea mamei de
Aceasta are scopul de a sensibia avorta înainte să mai aștepte
liza opinia publică internațională
confirmarea prin testul invaziv,
cu privire la testarea prenatală și
singurul care poate oferi un
presiunea medicilor de a avorta
rezultat cert (orice diagnostic
copiii diagnosticați in utero cu
este prezumptiv - nota noastră).
Sindrom Down.
Iar motivul care se deduce din
La conferință vor participa
acest demers de testare este că
persoane cu Sindrom Down, pre„unele vieți merită mai mult să
cum Peter Harteveld1, Jean-Marie
continue decât altele”.
Le Méné, președintele Fundației
Citește comunicatul în limba
Simone Lejeune, și prof. dr.
română al campaniei și semneaTeresa Vargas, mama unui copil
ză petiția internațională aici:
cu Sindrom Down, care își va
http://stopdiscriminatingdown.
prezenta disertația doctorală pe
com/ro/
tema comunicării diagnosticului
de Sindrom Down către părinți de
Sursa: stiripentruviata.ro
către profesioniștii din domeniul
1. http://stiripentruviata.ro/fericirea
medical.
-cele-mai-nebanuite-locuri-cine-ne-daAceastă practică duce la dispa
drept-de-viata-si-de-moarte-asupracopiilor-nenascuti-depistati-cu-sindrom/
riția unei întregi categorii de cetățeni
2. http://stopdiscriminatingdown.com/
ai lumii din motiv de… număr de cromozomi.
2017/02/21/unesco-reports-systematic-prenatal-screening-followedUn raport UNESCO2 arată că noul test prena- by-an-abortion-indirectly-means-that-certain-lives-are-worth-livingtal non-invaziv (NIPT) care detectează anomalii and-others-less/

Cristina Stoian, blogger:

Lorelai, o minunată lecție de viață

Anul 2011, la televizor se tot anunța o nouă emisiune, „Românii au talent”. Formatul acesteia mi-a
stârnit curiozitatea atât de tare, încât am urmărit cu
sufletul la gură primul sezon. Eram fascinată! Nu îmi
puteam imagina că există oameni atât de talentați. Cu
fiecare ediție descopeream noi eroi. Am descoperit
beatbox-ul, bartending-ul, am văzut spectacole de
vis și am ascultat voci minunate.
Anii au trecut, iar timpul nu mi-a mai permis să ur-

măresc chiar toate emisiunile. Însă nu am ratat aproape
nicio finală. Am fost dezamăgită de multe ori, deoarece
aveam impresia că premiul cel mare a mers fie la un
caz social fără un talent atât de deosebit, încât să merite
această onoare, fie la altcineva decât preferatul meu.
Dar anul acesta totul s-a schimbat. Consider că a
câștigat exact persoana care merita cel mai mult din
toate punctele de vedere, Lorelai Moșneguțu.
Pe numele real Alberta, cea mai talentată româncă

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 63 exemplare
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a anului 2017 s-a născut fără mâini și fără femur la cu mobilă personalizată, să investească în cariera ei
ambele picioare. A fost abandonată de mama sa la muzicală, iar restul sumei să o doneze.
naștere, iar medicii nu au crezut că va supraviețui
mai mult de câteva zile.
Ce am învățat eu de la Lorelai?
Însă ea a vrut să trăiască, iar la numai două luni s-a
întâmplat prima minune din viața ei: a fost adoptată
• Că viața merită trăită oricât de grea ar părea;
de o femeie extraordinară care i-a oferit familia și
• Că nu trebuie să încetăm niciodată să credem în
iubirea de care avea nevoie. „Mama Vio“ sau Veronica visurile și planurile noastre;
Pârvulescu, asistent maternal, a fost cea care a crezut
• Că trebuie să ne oprim din a judeca dreptul la
viață al celor din jurul nostru;
• Că trebuie să acordăm oricui o șansă
indiferent de modul în care arată sau se exprimă;
• Că trebuie să privim fiecare succes cu
modestie;
• Că nu trebuie niciodată să uităm de unde
am plecat;
• Că trebuie să credem mai mult în Dumnezeu și în îngerul păzitor pe care El ni-l trimite
la Sfânta taină a botezului.
Am postat acest articol în categoria „Modele și valori”, deoarece cred cu tot sufletul că
Lorelai este un model pentru noi toți, este o
adevărată lecție pe care Dumnezeu ne-o oferă
doar pentru a ne aminti cât trebuie să fim de
în Lorelai și în șansa ei la o viață normală. Deși nu a fericiți că am primit acest dar numit VIAȚĂ!
vorbit timp de trei ani și nu a mers până la patru ani,
„mama Vio” i-a pus un creion între degetele de la
picioare fetiței încă de la vârsta de 6 luni.
Acum, Lorelai are 14 ani și reprezintă o lecție de
viață pentru fiecare persoană pe care o întâlnește.
Fetița participă cu bucurie la olimpiadele de biologie
și geografie, are 50 de diplome și 25 de trofee, a scris
deja cu degetele de la picioare 10 cărți de poezii, pictează cu pensulă și culori la fel de ușor cum tastează
la laptop și în plus, cântă foarte bine atât cu vocea cât
și la orgă sau pian.
Deviza după care se ghidează micuța este „Cad
de zece ori și mă ridic de 20“. Astfel, la doar 10 ani,
Lorelai a fost cea care i-a încurajat pe militarii români
de la Garnizoana Târgoviște înainte de a pleca în
Închei cu un citat al lui Octavian Paler, care poate
misiune în Afghanistan.
reprezenta în același timp și o invitație către schimAșa cum spune chiar ea într-un interviu, „misiunea barea unor mentalități:
ei este să facă lumea mai fericită prin scris și prin cân„Atinge steaua de neatins și nu-i uita pe cei ce au
tec.“ Iar această misiune se pare că i-a reușit, având crezut în tine!”
în vedere faptul că aseară, publicul a decis ca Lorelai
cristinastoian.ro, 3 iunie 2017
să primească marele trofeu al emisiunii „Românii au
talent”: Lorelai primind trofeul emisiunii – http://
Surse: Adevarul.ro
romaniiautalent.protv.ro/video/castigator-romaniiFoto: Facebook, Pro TV
au-talent-2017-lorelai-mosnegutu.html
Sursă articol: stiripentruviata.ro
Copila-minune a primit premiul cu modestie și
RESURSE ONLINE
lacrimi în ochi, spunând că dorește cu acești bani să
https://asociatiadart.info/resurse/
își cumpere un apartament la parter sau la etajul unu
Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 63 exemplare
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Puiul

Un cuib de paie trupul, un simplu cuib de paie,
Dar pasărea din ceruri, în el, îşi ţine-un pui...
Şi zilnic îl priveşte: cum creşte, cum se-nfoaie,
Cum pică din picioare, sub chiar aripa lui.
I-aduce, la răstimpuri, grăunţe de lumină,
Să-nvingă, puiul, foamea de-a creşte dintr-o dată;
Îi ţine cald o vreme, ea, pasărea blajină,
Ce-n mâinile răbdării îl lasă altă dată.
Un zâmbet îi fărâmă în lacrimi mici, sclipinde,
Iar puiul se repede cu ochii mari, cu gura,
În jocul ei cel tainic, nevinovat se prinde,
Prin cuibul strâmt, de paie, tot dându-se de-a dura.
E mult până-şi ia zborul, puţin până revine
Şi roată dă căsuţei în care-a fost iubit.
Dar pasărea din ceruri îl ia acum la sine...
Şi sufletul se duce spre tot ce-a jinduit.
Elia David
Sursa: carturesticarusel.ro

Donații
Dacă doriți să ne sprijiniți:
Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU
CUI 3458 2574
IBAN RO 45 CECEGJ 0130 RON 0726 755
deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu
Sediu social: Mun. Tg-Jiu, Bld. Ecaterina Teodoroiu, bl. 38A, sc. 6, ap. 20, jud. Gorj.
sau în numerar, vă eliberăm chitanță pentru
donația Dvs.
Totodată, puteți lua legătura cu noi pentru a
direcționa 2% din impozitul plătit statului către
asociația noastră. Adresăm mulțumiri celor ce
ne-au donat deja 2%. Formularul îl găsiți aici:
https://asociatiadart.files.wordpress.
com/2015/06/2-dart.pdf
Vă mulțumim!
Detalii la 0768.35.76.75. (R.B.)
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