
Ceva e putred în Danemarca, în Islanda 
și la… Marșul Femeilor

Ceea ce li se întâmplă oamenilor cu 
Sindrom Down i se întâmplă umanității 
înseși!

Citeam recent câteva articole legate de 
Sindromul Down ca să constat din nou, 
din păcate, că lucrurile nu stau deloc cum 
ar trebui.

În Danemarca, într-un an, doar 4 copii 
cu Sindrom Down au fost iubiți și lăsați 
să se nască de către părinții lor, restul au 
fost avortați, aruncați la gunoi, la ghee-
na istoriei. În Islanda, altă țară lipsită de 
suflet, rata avortului din cauza unui diagnostic 
PREZUMPTIV de Sindrom Down se 
apropie de 100%, preconizând ca în 
viitorul apropiat acest stat să fie ,,Down-
free”, să nu se mai nască nici un copil cu 
această condiție genetică. Nu pentru că 
s-a găsit un remediu, ci pentru că oamenii 
ucid cu premeditare pe cei ce ar putea 
avea Sindrom Down. Și când mă gândesc 
că există în lumea animalelor specii pe 
cale de dispariție ocrotite prin lege, mă 
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întreb retoric cine ocrotește acești copii 
nevinovați pe cale de dispariție?

Am ajuns, și o spun cu tristețe în suflet, 
să nu mă mai mire nimic. Ce să mai zic 

când un profesor universitar de renume 
mondial promovează ideea că un porc 
are mai multe drepturi decât un prunc în 
pântece? Sau la ONU se vorbește de da-
toria de a avorta persoanele cu Sindrom 
Down?

Continuare în pagina 2

Motto: 
Exist ca să te învăț Iubirea!
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Citește și: Zoofilia care a ucis Filozo-
fia- http://www.culturavietii.ro/2016/03/12/
zoofilia-care-ucis-filozofia-peter-singer/

Îmi place o vorbă românească: „om fără 
niciun Dumnezeu”. Unii din cei de mai sus 

și alții ca ei sunt astfel la propriu, nu la 
figurat, căci se declară atei și militează 
deschis împotriva religiei. Ciudat, după 
cum spunea un fost președinte american, 
toți cei care sunt pro-avort astăzi, au fost 
născuți pentru că mamele lor au ales viața 
și nu „dreptul” lor de a alege, confortul lor. 
De altfel, încă se mai promovează intens 
dreptul (inventat) al femeii de a face ce 
vrea cu corpul ei. Apropo, dacă ar fi corpul 
tău, ar avea același ADN. Dar pentru că 
e vorba de o altă inimă, alt ADN, atunci 
avem în trupul tău, femeie, o altă ființă 
umană cu același drept la viață ca și tine, 
fără ca tu să ai vreun drept de a decide 
dacă să trăiască sau merită să moară, 

pentru că e „mai puțin perfect”, sau s-ar 
putea să aibă un cromozom în plus sau 
orice altă dizabilitate.

 
Revenind la Danemarca și Islanda, 

râvnim la nivelul lor de trai, dar ne-am 
dori să avem și aceeași lipsă totală de 
compasiune, de umanitate, de iubire față 
de cei mai fragili dintre noi? Iar legat de 
Danemarca, atunci când aceasta a fost 
dată ca exemplu negativ, ca o țară ce 
promovează eugenia, la o dezbatere în 
Irlanda, ce credeți că a făcut ambasado-
rul acestei țări în Irlanda? A strâmbat din 
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Ceva e putred în Danemarca, în Islanda 
și la… Marșul Femeilor

nas, negând vehement astfel de acuzații 
grave.

De altfel, avea parțial dreptate, oficial 
nu scrie în nici un document danez că se 
impune avortarea pruncilor din pântece 
care ar putea avea Down. Dar prin tot 
ce se face, teste peste teste, presiunea 
medicilor/moașelor, presiunea socială, 
mass-media se induce tuturor ideea că e 
mai bine pentru asemenea copii să nu se 
nască decât să sufere ulterior, să ducă o 
viață neîmplinită.

Dar cine suntem noi să decidem viața 
sau moartea altora? Din contră, unele 
studii făcute arată că persoanele cu Down 
sunt fericite, mulțumite de viața pe care 
o duc, iar familiile acestora nu regretă 
decizia de a păstra sarcina din pântece 
(să știți că vorbim de procente peste 90% 
sau mai mari).

În altă ordine de idei, îmi doresc să 
copiem ca popor din „țările mai civiliza-
te” (ce-o însemna și asta?) doar ce e 
bun, fără să adoptăm, lăsând deoparte 
rațiunea, și otrava ce mustește în acele 
societăți occidentale. Spuneam însă în 
titlul articolului meu că e ceva putred în 
Danemarca, Islanda și la Marșul Femei-
lor. Despre primele 2 am explicat pe scurt 
de ce, dar poate vă întrebați ce vină are 
Marșul Femeilor?

Dintr-un articol din 25 ianuarie care 
prezenta acest eveniment ce a avut loc 
în SUA și, totodată, expunea părerea 
câtorva participante despre avort și Sin-
dromul Down, ce credeți că am aflat? 
Nimic surprinzător!

Femeile intervievate susțineau, într-un 
fel sau altul, dreptul (nestipulat în nici un 
tratat internațional) la avort, dreptul femeii 
de a alege dacă acel copil (Nota bene: 

Biblioteca DownArtTherapy
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). 

O listă a volumelor disponibile găsiți la adresa: 
https://asociatiadart.info/biblioteca/ 
Materialele se împrumută gratuit, informații suplimen-

tare la 0768.35.76.75. (R.B.)
RESURSE ONLINE:
https://asociatiadart.info/resurse/

nici un test nu ne poate asigura 100% că 
acel prunc va avea sau nu Down) va trăi 
sau ar trebui să moară. Întreb retoric: nu 
s-ar putea totuși naște pentru ca apoi să 
fie dat spre adopție unor părinți iubitori?

 
Oricum, mi se pare inspirat ales numele 

evenimentului, Marșul Femeilor. Nici în 
ruptul capului nu se putea numi Marșul 
Mamelor, decât poate în batjocură. De 
când cu Revoluția asta sexuală care a 
schimbat mentalități, a inversat scara va-
lorilor, a sucit mințile femeilor și multe alte 
rele a făcut, femeia și-a uitat menirea prin-
cipală, aceea de a fi mamă. A uitat oare 
femeia de darul neprețuit al maternității, 
care e al ei și doar al ei? Orice ar face un 
bărbat, oricâte realizări ar avea pe lumea 
asta, nimic nu se compară cu ceea ce 
doar femeia poate face, să dea viață și, 
evident, să îi poarte apoi de grijă.

De asta zic că, poate, la acest marș au 
participat mai multe femei decât mame. 
Cât despre acestea din urmă, sper să 
nu își fi adormit instinctul matern încât 
să sprijine și ele uciderea pruncului cu 
Down, asemenea celor intervievate de 
Lisa Bourne.

Dacă tot menționam anterior de 
revoluția sexuală și efectele ei negative, 
nu e de mirare că femeile ce i-au căzut 
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pradă preferă propria plăcere, propriul 
confort, o ,,viață sexuală” (ciudată alătu-
rare de termeni, de parcă viața ar putea fi 
sexuală și non-sexuală?! NU! Viața poate 
implica sau nu sexualitatea, iar dacă o 
implică, atunci doar în anumite condiții/
limite e ok/normal.Tot ce e în afara acelor 
limite e anormalitate/perversiune/imora-
litate) activă și pătimașă în detrimentul 
maternității. Din moment ce sexualitatea 

a fost artificial despărțită de procreare, ce 
mai contează pe ce ne clădim fericirea?

Călcăm pe cadavre, la propriu, încer-
căm să fim fericiți sau poate doar să ne 
săturăm pofta de plăcere/plăceri diverse/
perversiuni. Credem, vai de noi, ca pe 
mormântul pruncilor noștri avortați vor 
putea crește vreodată și înflori mărgărita-
re sau ghiocei. Amarnic ne înșelăm, căci 
alegând moartea în detrimentul vieții, nu 
vom putea vreodată clădi decât castele de 
nisip, nicidecum o viață fericită, împlinită, 
în adevăratul sens al cuvântului.

Dacă ne întoarcem la declarațiile aces-
tor femei (oare câte alte milioane gândesc 

la fel?), vom observa și un alt detaliu 
important, însă „nimic nou sub soare”. 
Se tot încearcă inocularea societății (sau 
poate s-a reușit deja?) cu ideea că exis-
tă viață nedemnă de viață, ca și cum ar 
exista oameni dintr-o rasă superioară, iar 
ceilalți (cine oare și după ce criterii total 
subiective sau arbitrare decide?) sunt de 
mâna a doua, asemenea unor buruieni ce 
ar trebui „plivite” (vorba altei femei nefe-

ricite, Margaret San-
ger), exterminate din 
cauza dizabilităților 
reale sau închipuite.

Citește și: Demolați 
statuia lui Margaret 
Sanger! - http://www. 
c u l t u r a v i e t i i .
r o / 2 0 1 7 / 0 9 / 0 9 /
demolati-statuia-lui-
margaret-sanger/

Vi se pare cu-
noscut conceptul? 
Vă este familiară 

proveniența ideii acesteia, că unii nu au 
dreptul la viață (fiind catalogați ca inferiori, 
după niște standarde îndoielnice)? Oare 
unde am mai auzit asemenea năstrușnicii 
(aberații, să fim sinceri)?

Ca să nu mărim suspansul și mai mult, 
vă voi oferi un indiciu, numele celui care 
avea de asemenea un program de eu-
genie bine pus la punct, Hitler. Așadar, 
cum se face că tocmai cei care pretind 
că vorbesc în numele umanității se com-
portă asemenea regimului nazist? Este 
evident numitorul comun, poate diferă 
doar categoriile de oameni selectate ca 
fiind nedemne de viață. În cazul femeilor 

Ceva e putred în Danemarca, în Islanda 
și la… Marșul Femeilor
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care au fost intervievate, pruncii cu Sin-
drom Down fac parte dintre cei ce ar fi 
mai bine pentru toți/societate (oare?) să 
nu se nască.

Mă întreb, retoric (a câta oară?), ce s-a 
întâmplat de-a lungul 
timpului cu instinctul 
de mamă? Am văzut cu 
toții numeroase exem-
ple, atât ale speciei 
umane, cât și din lu-
mea animală, de mame 
ce fac orice este posibil 
pentru copiii/puii lor, 
mergând până la a-și 
sacrifica viața pentru 
a o salva pe a acelo-
ra. De ce astăzi unele 
femei (tot mai multe 
cu trecerea anilor, se 
pare) nasc tot mai târ-
ziu și eventual doar un 
copil, maximum 2? Nu 
asta ar fi problema, 
dar ce facem înainte și 
după?

Fie ducem o viață 
abstinentă, fie (chiar și 
folosind corect diverse 
metode contraceptive) 
ne trezim că am rămas 
gravide, deși nu ne 
doream asta? Atunci 
recurgem la „soluția” 
avortului (asta dacă nu 
cumva am folosit deja metode fals con-
traceptive, avortive de fapt, și am avortat 
pruncul în primele 2 săptămâni de viață 
fără ca măcar să știm/să ne dăm seama). 
Fie că alegem avortul pentru că sarcina a 
venit într-un moment considerat nepotrivit 

pentru noi, din diverse motive sau mai 
degrabă pretext, fie că alegem uciderea 
pruncului din cauză că ar putea avea 
anumite dizabilități (Sindrom Down, de 
ex.), să nu uităm un slogan bine cunos-

cut în SUA: avortul nu 
te face neînsărcinată, 
ci te face mama unui 
copil mort.

Vă recomand, dra-
gile mele, (iar voi, 
bărbații să nu uitați să 
fiți tată copiilor voștri, 
doriți sau nedoriți în 
acel moment) să țineți 
minte un singur lu-
cru, care nădăjduiesc 
să vă ajute să alegeți 
oricând viața pruncu-
lui vostru, indiferent 
de potențialele furtuni 
viitoare, păstrând în 
suflet speranța unui 
cer senin și a apariției 
curcubeului de după 
orice ploaie: fie că acel 
prunc va avea sau nu 
Sindrom Down (sau 
alte probleme de sănă-
tate), dacă îi veți sem-
na sentința la moarte, 
pe mormântul lui/ei 
nu vor crește și înflori 
vreodată mărgăritare 
sau ghiocei! (de fapt, 

nici nu va exista vreodată vreun mormânt 
unde să puteți plânge…/duce flori/aprinde 
o lumânare… ce tragic!) – 

R.B., 
Asociația Down Art Therapy 
– publicat pe CulturaVietii.ro

Ceva e putred în Danemarca, în Islanda 
și la… Marșul Femeilor
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VIDEO emoționant: un model își surprinde 
sora cu Sindrom Down cu o ședință 

foto profesională de ziua ei
Chris are 29 de ani și este model. Brittany 

este sora lui mai mare, are 32 de ani și are 
Sindrom Down. Anul trecut Chris și-a dorit 
să-i îndeplinească visul de a avea o ședință 
foto profesională de ziua ei. A dat vestea pe 
rețelele de socializare, a găsit fotograf, vide-
ograf, stilist, make-up artist și ce a ieșit este 
o lecție de viață.

VIDEO la adresa:
https://stiripentruviata.ro/video-emotionant-

un-model-isi-surprinde-sora-cu-sindrom-down-
cu-o-sedinta-foto-profesionala-de-ziua-ei/

Nu ne-am învrednicit să scriem despre 
cazul lui Alfie Evans și ar putea părea 
tardiv că o facem acum, după ce copilul 
a murit.

Pentru el, într-adevăr, este prea târziu. 
Pentru noi însă, ca martori ai agoniei 
unuia dintre cei pe 
care Hristos i-a nu-
mit „frați ai Mei prea 
mici”, este momentul 
potrivit să re-afirmăm 
acele câteva adevă-
ruri esențiale pe care 
le-am tot spus din pri-
ma clipă de existență 
a asociației noastre.

#AlfieEvans a fost omorât. Omorât de 
un sistem medical tiranic, care confundă 
viața omului cu proprietatea guvernului și 
sufletul cu funcțiile neuronale.

Ca și într-un alt caz foarte cunoscut, 
cel al americancei Terri Schiavo, linia 
de demarcație între cele două princi-
pale sisteme filosofice contemporane 
din Occident este clară ca lumina zilei. 
Abordarea secular-ateistă (mecanicistă) 

și cea creștină asupra bioeticii reflectă, 
în fapt, concepții antropologice (privind 
omul și originea sa) nu doar opuse, dar 
incompatibile.

Faptul că copilul a fost lăsat 28 de ore 
fără hrană după oprirea ventilației meca-

nice dovedește, la fel 
ca și la Terri Schiavo, 
nu doar intenția de 
a-i curma viața, care 
a continuat mult după 
cele „3 minute” acor-
date de medici, ci 
mândria drăcească a 
medicilor și judecăto-
rilor fără Dumnezeu 

(la propriu și la figurat) care au decis că 
ei trebuie să aibă dreptate cu orice preț.

Suntem profund mișcați de tragedia și 
injustiția care s-a petrecut sub ochii noștri. 
Domnul să îl odihnească în pace pe Alfie 
și să mângâie pe părinții săi.

Sursa: www.culturavietii.ro

Notă: Dacă doriți să sprijiniți proiectul 
Cultura Vieții, găsiți detalii pe site!

Civilizația care ucide: 
Un post-scriptum la cazul Alfie Evans
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21 martie 2018. Ziua Mondială a 
Persoanelor cu Sindrom Down. Portrete 
din Europa: Vieți valoroase și productive

Connor, Marea Britanie

Connor lucrează la un supermarket. 
Este foarte util la locul de muncă, iar 

colegilor chiar le place să lucreze cu el. 
Este muncitor și profesionist. Este atât de 
util, încât magazinul s-a hotărât, pe baza 
reputației lui, să mai angajeze o persoană 
cu Sindrom Down.

Cili, Ungaria
 
Țin lecții de zumba de un an. În fieca-

re zi la alt cămin sau centru sportiv. Mă 
deplasez zilnic în aceste locuri, dar și la 
reședințele persoanelor care au nevoie 
de mine. Oamenilor le place mult zumba, 
muzica și mișcarea. Și mie îmi place mult! 
Este plăcut, dar și util, deoarece ne ajută 
să facem mișcare fizică. Vă pup!

Rimma, Rusia
 
Rimma lucrează doar o zi pe săptămâ-

nă, dar pentru ea este o mare realizare. 
Își oferă serviciile și zâmbetul în mod 
voluntar comunității. Clienții îi sunt recu-

noscători pentru prietenia pe care le-o 
arată și dorința de a-i ajuta.

Asociația Europeană pentru Persoane cu Sindrom Down (EDSA) 
desfășoară în martie 2018 o campanie în care prezintă zilnic portrete ale 
unor persoane cu Sindrom Down  din diverse locuri – în total 21 de astfel 
de portrete. Mesajul este: viața persoanelor cu Sindrom Down este valo-
roasă și fiecare dintre acestea are propria contribuție la comunitate și la 
frumusețea și diversitatea umanității. Astăzi, 21 martie 2018, chiar de Ziua 
Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down, vă prezentăm mai jos câteva 
dintre aceste portrete.
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Michael Bednář, Republica Cehă
 
Michael Bednář este ajutor de brutar. 

El le vinde clienților pâine, prăjituri și vin. 

Îi place foarte mult munca pe care o face, 
îi place mai ales să vândă vinul direct din 
butoi. Știe că trebuie să muncești pentru a 
avea bani. Michael este amabil, prietenos 
și le inspiră încredere colegilor și clienților. 
Aceasta este contribuția lui la comunitate.

Elona, Kosovo
 
Elona are 24 de ani și lucrează ca și 

chelneriță la Café X21 din Priștina. Este 

veselă și îndrăgită imediat de toți și lu-
crează cu multă responsabilitate. Toate 

aceste calități se vădesc atunci când le 
servește cafeaua clienților, care se întorc 
mereu la această cafenea de dragul ei. 
Elona este și un bun fotograf. A avut de 
curând o expoziție cu fotografiile făcute 
într-o călătorie prin Kosovo.

Sam, Marea Britanie
 
Sam lucrează la Glasgow City Colle-

ge. Ajută la cantina colegiului și servește 
clienții, se asigură că alimentele sunt 
disponibile pentru autoservire și totul 
este curat. Se înțelege foarte bine cu toți 
colegii. În timpul liber îi place să meargă 
la cinema și la cumpărături și să petreacă 
timp cu prietenii.

_______________________
La ora actuală, medicii recomandă in-

sistent testele de depistare a Sindromului 
Down la copiii nenăscuți, recomandând 
totodată și avortarea copiilor nenăscuți astfel 
diagnosticați. Consecința este că peste 90% 
din copiii astfel diagnosticați nu mai ajung 
să se nască. Aceste avorturi au adesea loc 
într-un stadiu avansat al sarcinii, ceea ce re-
prezintă o traumă suplimentară pentru mame. 

Sursa: stiripentruviata.ro

21 martie 2018. Ziua Mondială a 
Persoanelor cu Sindrom Down. Portrete 
din Europa: Vieți valoroase și productive
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Are Sindrom Down, dar uimește cu 
talentul ei la dans și patinaj artistic

Meg Ohsada are 23 de ani și sindrom 
Down. Când mama ei a înscris-o, împre-
ună cu celelalte două surori, la lecții de 
patinaj, nu s-a gândit nicio clipă că va 
ajunge să câștige două medalii de argint 
pentru patinaj artistic la Special Olympics 
din 2013, în Coreea de Sud.

Tânăra nu vorbește prea mult, dar se 
exprimă prin mișcare. Este foarte anxioa-
să în viața cotidiană, dar când se află pe 
scenă și aude muzica, începe să se miște 
cu deplină dezinvoltură și talent.

Face dans, gimnastică ritmică și patinaj 
artistic. Anul trecut a ieșit pe locul patru 
la dans în cadrul concursului Special 
Olympics din Austria. Dana Sekulich, an-
trenorul ei de dans, a declarat pentru CBC 
Canada: „Simte fiecare mișcare din inimă, 
iar aceasta este ceva ce nu se învață”.

Surse:
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/

meg-ohsada-figure-skater-1.4591119
https://www.facebook.com/megohsada/

VIDEO la adresa:
https://stiripentruviata.ro/foto-video-are-
sindrom-down-dar-uimeste-cu-talentul-
ei-la-dans-si-patinaj-artistic/
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Un tulcean imobilizat în scaunul cu 
rotile, premiat de Comisia Europeană 

pentru un proiect turistic dedicat 
persoanelor cu dizabilități

În decembrie 2017, proiectul unui 
tulcean, Marian Ilie, a  primit din partea 
Reprezentanţei Comisiei Europene în Ro-

mânia premiul I la Secţiunea „Schuman-ul 
european în Poiana lui Iocan!” – secţiune 
dedicată proiectelor din mediul rural, agri-
culturii şi pescuitului.

Povestea lui Marian Ilie este una speci-
ală. În 2002, acest absolvent de teologie, 
acum în vârstă de 37 de ani, a avut un 
accident care i-a schimbat viața pentru 
totdeauna.  De atunci este imobilizat 
în scaunul cu rotile. Dar aceasta nu l-a 

împiedicat să trăiască o viață împlinită și 
să le aducă bucurie și speranță și celor 
din jur.

Astfel, în 2012, el a depus un proiect 
în valoare de 116.000 de euro din care 
15% din surse proprii, iar restul din fon-
duri europene, cu scopul de a construi, în 
comuna Luncaviţa – Valea Fagilor, jude-
ţul Tulcea, prima pensiune agroturistică 
din România dedicată persoanelor cu 
dizabilități.

Proiectul a fost finalizat în 2016. 
Construcția are un singur nivel cu trei 
camere, o bucătărie, o sufragerie și două 
băi, totul adaptat pentru persoanele cu 
dizabilități. Nu există nici o scară la in-
terior. Mihai organizează aici și activități 
culturale, programe de cunoaștere a 
tradițiilor locale și drumeții.

 
Sursa: Adevărul

Preluat de pe stiripentruviata.ro
Notă: Dacă doriți să sprijiniți proiectul 

Știri pentru Viață, găsiți detalii pe site! 
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S-au simțit din 
p r imu l  moment 
atrași unul de ce-
lălalt. Opt ani mai 
târziu, în 2016, 
s-au căsătorit și au 
avut o nuntă cu 200 
de invitați, eveni-
ment pe care l-au 
numit „WedFest 
2016” („Festivalul 
Însurățeilor 2016”).

Ambii au sindrom 
Down. Polly a de-
clarat pentru revista 
Rock’n Roll Bride:

Sfatul meu pen-
tru alte cupluri, mai 
ales pentru tineri 
cu nevoi speciale, 
este: Credeți în voi 
înșivă, credeți că 
orice este posibil! Ar fi minunat dacă 
povestea noastră ar putea influența și 
viața altora care se luptă să facă față 
dizabilităților sau inechităților. Cel mai 
mare lucru este să iubești și să fii iubit. 
(…) 

stiripentruviata.ro

Polly Gibson și Joe Minogue au fost 
colegi la Central Sussex College, 
unde s-au cunoscut în 2008

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.f i les.wordpress.
com/2015/06/2-dart.pdf

Vă mulțumim! Detalii la 0768.35.76.75. (R.B.)

Donații
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• Am organizat o frumoasă excursie în 2 iulie, 
de ziua Sf. Ștefan cel Mare, pe traseul Tg-Jiu-
Hațeg (rezervația de zimbri)-Măn. Prislop-Măn. 
Ghelari-Lacul Cinciș-Măn. Lainici…-Tg-Jiu 
(persoanele cu handicap și copiii au beneficiat 
de gratuitate).

• De 1 iunie (Ziua copilului născut/nenăscut 
cu/fără dizabilități) am oferit o plimbare gratuită 
cu trenulețul electric din Parcul Central pentru 
21 copii.

• Odată cu inițierea colaborării cu Centrul 
IOSUA, am vizionat filmul Fireproof (Furtuna 
de foc) pe 19 mai. Pe 2 iunie, de Ziua Adopției, 
am vizionat Ostrov, iar pe 23 iunie, am urmărit 
,,Bella”.

• După găsirea unui sediu de lucru cu copiii, 
vom începe art-terapia: muzică, dans, film, han-
dmade, pictură, lectură, teatru, etc. Orice sprijin 
sau sugestie e binevenită!

• Expoziția SDD (Stop Discriminating Down) 
desfășurată în martie-aprilie la Biblioteca 
Județeană Christian Tell Gorj a fost prezentă în 
mai-iunie în mijloacele de transport în comun din 
Tg-Jiu, mulțumită conducerii Transloc!

• Luna/Marșul pentru Viață - martie 2018, 
detalii pe asociatiaDART.info/mars 

• Sprijinim Tabăra O rază de Speranță de la 
centrul IOSUA (al APHO), în Tg-Jiu, 26-31 iulie, 
dedicată persoanelor cu Sindrom Down.

,,Tabăra O Rază de Speranță este un proiect 
al Organizației S.T.A.R. Children Relief.

S.T.A.R. Children Relief este o organizație 
nonprofit, din SUA,  fondată în anul 2000 de 
către Adriana Henderson și este consacrată 
ajutorării copiilor.

Scopul nostru este să le îmbogățim viața prin 
crearea unor oportunități memorabile și plăcute, 
pe care le dorim emoționante și de mare impact.” 
(http://camprayofhope.ro)

IMPORTANT: 
Eu am semnat, semnează și tu, te rog, 

petiția internațională împotriva discriminării 
celor cu Sindrom Down la adresa: http://
stopdiscriminatingdown.com/ro/petitia/ 

(R.B.)

Ce am mai făcut între timp?

Unde nu este iubire
- Unde nu este iubire, nu-i nimic, nimic din toate!
Dar ce lacrimi pot, Iubirea, s-o aducă înapoi?

- Doar acelea ce-n căinţă varsă grelele păcate,
Lăsând, fiule, uşoară, inima-Mi să cânte-n voi!

- Doamne, sufletul ce cheamă rareori e auzit
De acela ce nu ştie că-i chemat, că e iubit!

- Rugătorul află, numai, că, prin Mine, o chemare
Se aude ca un trăznet şi aici şi-n depărtare!

- O minune fără seamăn e Iubirea ce pogoară
Peste cel ce, făr-a crede, de Ea, totuşi, se-nfioară!

- Ce e, fiule, Iubirea, de nu, inimii, un dar,
Spre-a-şi dori, mirată foarte, în adâncu-i, mai mult Har? 

de Elia David
http://www.wix.com/eliada/un-nou-zbor

Sursa: poezie.ro


