
Marusica, un dar minunat
Istorioara noastră se începe în vara anului 

2003, cînd am făcut cunoștință cu soțul în Ser-
gheevca. Eu, din Chișinău, soțul din Lipcani. În 
2005 am jucat nunta.

Noi muuult am așteptat-o pe Marusica, 
urmînd tratamente, investigații, ca în sfîrșit să ni 
se dea verdictul ca doar prin Fertilizare in Vitro1.

În vara 2015, la Chișinău, a fost adusă icoana 
Maicii Matroana din Moscova, noi am fost și ne-
am rugat mult. Apoi am fost la biserica noastră, 
Sf. Nicolai, unde am primit binecuvîntare și ne-
am dus la MedParc și am făcut FIV. S-a primit din 
prima încercare. Toată sarcina am fost ghidată 
de specialiști. Toate investigațiile făcute la timp, 
analize, dublu test, consultații la genetician (așa 
se recomandă după 35 ani), totul era OK.

Dar dacă era să depisteze, oricum eram să 
nasc.

Noi mult am așteptat-o și mult noi am dorit-o 
și nu e important că are Sindrom Down.

Am născut-o la termen. Eram programată pe 
8 august și ea a dorit pe 4 august, de sărbătoare, 
Maria Magdalena. Nașterea prin cezariană a pri-
mit-o med. Leasev, un om extraordinar de brav.

El primul ne-a încurajat și a spus că 50/50 
avem S.D., să facem cariotipul. Am fost și l-am 
făcut și ne-am dus la același genetician și am 
întrebat: cum? de ce? Acestea sunt primele 
întrebări la care ea a răspuns simplu: Așa se 
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întîmplă! Și atît, nici un sfat, nici o încurajare, 
nimic.

Soțul a fost și a luat rezultatul și cînd a venit 
acasă, prima reacție: noi am urlat ambii. Cre-
deam că ne aud de departe toți. Nu a durat mult, 
vreo jumătate de oră, după ce am șters lacrimile, 
ambii am deschis internetul și am văzut ce suc-
cese au acești copilași. Am anunțat nanele care 
urmau să o boteze: noi suntem cu S.D., dacă ne 
acceptați, bine, dacă nu, nu mă supăr. Îndată au 
venit și ne-au susținut toate    .

Apoi, de la 2 luni, cum am aflat rezultatul la 
cariotip, am început să frecventăm centrele de 
reabilitare Voinicel, Tony Hawks, CRR de la 
Grenoblea, RedMed, Profamilia, CMC. Muncim 
zi de zi.

În centre, am făcut cunoștință cu alte mămici, 
care au tot așa copilași și le-am propus să ne 
unim și să înființăm o asociație. A fost cîndva 
una, care apoi s-a desființat și nu era nemic, 
nici o organizație.

În mai, noi am fost înregistrați ca A. O. „SUN-
SHINE2”.

În acest timp, am organizat diferite evenimente 
de ziua copiilor, master-clasuri cu Velmart, unde 
copiii noștri pregătesc prăjituri, crenvușcă în aluat.

Noi, la finele lunii octombrie (luna informării a 
S.D.), am plantat flori galbene în forma soarelui 
în dendrariu și am împărțit fluturași informativi 
și baloane copilașilor. La final, am încins o horă 
în jurul soarelui.

Noi suntem părinți fericiți și împliniți că o avem 
pe Marusica. Ea ne aduce bucurie mare cu fie-
care reușită pe care o obține prin munca zilnică.

Foarte mult dorim ca să avem un centru pen-
tru persoane cu Sindrom Down. Sperăm să fim 
văzuți și auziți și foarte mult contăm pe ajutorul 
și susținerea oamenilor cu suflet mare.

Sunt diferite centre ce se ocupă cu diverse 
diagnoze, dar să fie unul pentru copii și adulți 
cu S.D. nu este. 

Continuare în pagina 2
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Marusica, un dar minunat

Urmare din pagina 1
Mult contăm pe acest centru, deoarece, prin intermediul 

lui, copiii noștri se vor dezvolta multilateral și un rol impor-
tant este ca să creăm un viitor copiilor noștri.

Marusica este bucuria și mîndria noastră! Pentru noi, 
orice reușită este un eveniment mare! Cred că toți părinții 
ce au copii cu S.D. își pun întrebarea: De ce eu? De ce 
la mine? Unde am greșit? Dar eu aș spune: Pentru ce!!! 
Acești copilași singuri își aleg părinții pentru un anumit 
scop! Și e foarte important ca părinții la timp să înțeleagă 
pentru ce s-a născut copilașul-soare în familie.

Eu întotdeauna spun că acești copilași ai noștri se 
aseamănă cu un bilet de loterie, cine l-a extras, acela e 
și fericitul. Marusica ne-a ales pe noi și suntem fericiți! 
Avem desigur mult de lucrat, dar cît e de plăcut să savurezi 
plăcerea cu fiecare reușită a Marusicăi!

E mult de vorbit la această temă, dar foarte mult do-
resc să mă adresez părinților ce cresc copii cu S.D.: Fiți 
fericiți alături de copii! Fiți mîndri de ei! Bucurați-vă de 
orice reușită a voastră! Acceptați-i ca apoi să fie acceptați 
și de societate! Participați activ la toate evenimentele din 
societate! Fiți deschiși!!!

Marusica e sensul vieții noastre!!!
Ala Burlaca, 

președintele Asociației Sunshine, 
Chișinău, Republica Moldova3

1. Asociația DART nu recomandă FIV: http://www.
culturavietii.ro/2018/04/02/incurajarea-fertilizarii-in-vitro-
o-solutie-pentru-iarna-demografica/

2. Îi găsiți pe FB la: https://www.facebook.com/sun-
shinemoldova01/

3.  https://suntparinte.md/o-mama-din-chisinau-a-fondat-
o-asociatie-pentru-copiii-si-adultii-cu-sindrom-down/
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История семьи Старцовой 
из Кишинева

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 91 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/

Беременность была неожиданной, 
незапланированной и как оказалось очень 
даже желанной. Протекала спокойно, 
почти безболезненно, но со странностями, 
или причудами. Одной из странностей, была 
моя поза сна, проснувшись я с удивлением 
обнаружила свои руки закинутые за 
голову с вытянутым телом и ногами 
вдоль дивана. Этакая поза беззаботности, 
безмятежности и странным тут было то, что 
до и после беременности я спала строго 
скрученным зародышевым калачиком. Ну 
вот, наконец декретный отпуск, впереди 
куча времени и дел, которые я обязательно 
успею сделать… Но у Бога и Матвея планы 
были совершенно 
другими и на время 
и  н а  д е л а  и  н а 
дальнейшую жизнь. 
Матвей  родился 
восьмимесячным 
богатырём,  2600 
гр и 47 см, вот он 
мой долгожданный 
мальчик, вот оно 
маленькое счастье. 
Правда вот врачи ведут себя странно, молчат 
и почему то часто подходят , генетика 
вот прислали… Звучит как приговор 
диагноз: синдром Дауна. Перевели нас 
в больничное отделение, обследования, 
желтушка, запрет на кормление грудью, 
кормимся через зонд, загораем под 
лампой, а в голове одна мысль: ошибка, 
не может такого быть, ошибка!!! Скорее бы 
домой… Я думала, что я очень послушная 
и покдладистая, а как оказалось я опять 
ошибалась. Несмотря на запрет врачей 
о кормлении грудью и на брошенные 
ненароком фразы: да сколько там у тебя 
молока -то, купите динамическую соску, 
он у вас слабенький.... Спустя месяц 
после рождения Матвей дома спокойно 
кушал грудь, улыбался и рос. Но вот опять 
больница, уже со мной проблемы, во время 
кесарево, как оказалось мне зацепили 
кое что и 2 недели в лежачем положении 
под капельницами и прочими радостями 

я стойко сцеживаюсь отмахиваясь от 
«доброжелателей», которые советуют не 
мучатся, что ребёнок грудь не возьмёт. 
Взял! Ещё как взял! Опять все ошибаются. Я 
понимала, что если и правда, что если есть 
этот какой-то Синдром, то мамино молочко 
в сочетании со стараниями Матюхи, это 
то, что действительно важно и нужно. 
Вот долгожданный результат анализа на 
кариотип. Диагноз подтвердился, Матвей 
– необычный ребёнок, он особенный! Но 
к этому моменту, уже понятно было, что 
не смотря ни на что, всё будет хорошо. 
Мы живы и нам решать как мы будем жить. 
Плакать и страдать о том чего не может 

быть, или работать 
и жить ра дуясь 
тому что есть. В 
н а ш е й  ж и з н и 
много хорошего 
и чудесного и как 
хорошо, что у нас 
есть Матвей. Это 
гораздо лучше, чем 
его бы просто не 
было.... Кстати я 

прокормила его грудью до 1.8г, моё 
непослушание, моя интуиция и Вера 
привели к тому, что Матвей болтает и 
поёт песни, хитрит и радует нас своими 
достижениями, а всего неделю назад 
мы узнали, что у него заросли дырочки в 
сердце и операция ему уже не нужна. Вот 
такое у нас растёт своё личное, особенное, 
Чудо Божье.

История Марии Старцовой
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4
Istorioara familiei Startov din Chișinău 

(traducere din limba rusă)
Sarcina mea a fost una neașteptată, neplani-

ficată. Ea a decurs liniştit, aproape fără dureri, 
dar cu careva stranietăţi, cu nişte momente ne-
obişnuite. Ca de exemplu, poziţia mea de somn: 
trezindu-mă dimineaţa, am observat că mâinile 
îmi erau poziţionate după cap, corpul întors şi 
picioarele de-a lungul patului. O poziţie, aş zice 
eu, care redă relaxare, lipsă de îngrijorare şi an-
xietate. Motivul din care zic că e o poziţie stranie 

este că, şi până la sarcină şi după, dormeam 
exclusiv în poziţia fetală. În fine, am ajuns în 
concediul de maternitate, îmi stătea în faţă mult 
timp şi multe treburi, pe care mă gândeam cu 
siguranţă că voi reuşi să le fac. Dar Dumnezeu 
şi Matei au avut planuri total diferite şi pentru 
timpul şi pentru treburi şi pentru întreaga viaţă 
înainte. Matei s-a născut un erou de 2.400 g, 47 
cm. Iată băieţelul meu mult-aşteptat! Iată ferici-
rea mea micuţă! Ce-i drept, medicii se comportă 
straniu, nu spun nimic şi deseori se apropie de 
micuţ. Au adus şi geneticianul. Diagnoza sună 
ca o sentinţă: sindromul Down. 

Ne-au transferat deja în salonul de spital, exa-
mene medicale, icter, interzicerea de a alăpta la 
sân copilul, alimentarea prin sondă, ne bronzăm 
sub lampă, însă în minte aveam un singur gînd: 
„E o greşeală! Nu poate fi aşa ceva! Greşeală! 
Mai repede să ajung acasă!” Credeam că sunt 
o fire ascultătoare şi îngăduitoare, însă, cum s-a 

adeverit, iarăşi era vorba de o eroare. Necătînd 
la interzicerea medicilor de a alăpta la sân şi, 
în pofida frazei aruncate, ca printre altele „Cât 
lapte mai ai şi tu acolo? Cumpăraţi biberon di-
namic. Băiatul e foarte firav.”, eu am insistat la 
alăptarea la sân.

Peste o lună după naştere, însă, Matei aca-
să liniştit se hrănea cu lapte matern, zîmbea şi 
creştea. Curând, însă, am dat iar de spital, deja 

în legătură cu mine erau probleme. 
În timpul operaţiei de cezariană, 
ceva din interior era „atins” şi tre-
buia să stau culcată sub picurători 
şi felurite preparate timp de 2 săp-
tămâni. Toată această perioadă, eu 
constant îmi storceam laptele, dând 
la o parte părerile „rău-voitorilor”, 
care îmi tot sfătuiau să nu mă mai 
chinui, că nu va mai dori copilul 
să se întoarcă la alăptarea la sân. 
Însă Matei s-a întors! Şi încă cum 
s-a întors! Iarăşi toţi au dat greş. Eu 
înţelegeam că dacă, într-adevăr, şi 
este acest sindrom, atunci lăpticul 
matern, în combinaţie cu străduin-
ţele lui Matiuha, este ceea ce, cu 
adevărat, e important şi necesar. 
Iată şi mult-aşteptatul rezultat al 

anali-zei la cariotip. Diagnoza s-a confirmat. 
Matei nu e un copil obişnuit. El e neobişnuit! Dar 
spre acest moment totul deja era clar că, în orice 
caz, totul va fi bine. 

Noi suntem vii şi noi hotărâm cum să trăim: să 
plângem şi să suferim de la ceea ce nu poate fi 
sau să lucrăm şi să trăim, bucurându-ne de ceea 
ce este. În viaţa noastră sunt multe lucruri bune şi 
minunate şi cât de bine este că îl avem pe Matei. 
Este cu mult mai bine cu el, decât dacă el nu ar 
fi venit pe lume. Apropo, l-am alăptat pe Matei 
până la vârsta de 1 an şi 8 luni. „Neascultarea” 
mea, intuiţia şi credinţa mea au dus la aceea că 
Matei pălăvrăgeşte, cântă, şmechereşte şi ne 
bucură cu realizările lui. Şi cu o săptămână în 
urmă, am aflat că găurelele din inima lui Matei 
s-au tras şi nu mai este deja nevoie de opera-
ţie. Iată așa o minune personală, deosebită, o 
minune a Domnului creşte la noi.

Maria Startova
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Povestea lui Alexandru
„Cum mângâie pe cineva mamă-sa, aşa vă 

voi mângâia şi Eu”, zice Domnul. (Isaia 66:13)

Ianuarie 2015. Un început de încă un an 
frumos pentru familia noastră. Fiind căsătoriţi 
de şase ani, aşteptând cu soţul toţi aceşti ani 
fericiţi să devenim părinţi, rugându-ne zi de zi 
să ne dea Domnul binecuvântarea Lui şi să ne 
bucure cu un odoraş, ne-am resemnat, într-un 
fel. Am zis: „Doamne, dacă nu este în voia Ta 
să avem un copilaş al nostru, înseamnă că ai o 
altă cale pentru noi, vom merge la adopţie, dacă 
aceasta e ceea ce doreşti Tu”. Am capitulat în 
faţa Creatorului. Aşteptam să vedem clar răs-
punsul Lui. A trecut o lună, trei, nouă... sfârşitul 

anului 2015... decembrie. Cu o ultimă gură de 
speranţă că poate totuşi... de Crăciun... Domnul 
ne va da o veste îmbucurătoare. Însă nu a fost 
să fie. I-am mulţumit din toată inima pentru încă 
un an frumos şi binecuvântat.

Ianuarie 2016. Recreaţie. Stau la masa profe-
sorului în cabinetul de limba engleză. Cabinet în 
care, ani de zile, savuram interacţiunea cu copiii 
şi adolescenţii. Eu profesor, ei elevi. Le predam 
materia, dar îi mai învăţam că în viaţă, ca şi în 
şcoală, sunt lecţii. Am înţeles că urmează s-o 
învăţ pe a mea, de această dată. Urma să învăţ 
că Dumnezeu este în control mereu: şi atunci 

cînd lucrurile stau bine, dar şi atunci cînd ne stă 
ceaţă în faţă. Peste cîteva zile, observasem că 
organismul meu îmi dădea semnale mai puţin 
obişnuite. Mă gândeam că, probabil, situaţiile 
stresante, responsabilităţile de serviciu îşi lasă 
amprenta. Însă „am riscat” să fac şi un test de 
sarcină. Două liniuţe mult aşteptate! Am plâns, 
am plâns de bucurie! Dumnezeu a dat răspuns! 
Au urmat luni de fericire, pregătiri pentru venirea 
pe lume a fecioraşului nostru, Alexandru. Analize 
perfecte, USG – fără devieri de la normă. Dar 
prin tot amalgamul de emoţii frumoase, Dum-
nezeu a strecurat câteva semne că acest copil 
aşteptat de noi va fi unul „diferit”.

21 septembrie 2016. Alexandru dă semne că 
e gata să părăsească deja căsuţa lui temporară. 
Maternitatea. Primul strigăt. Măsurări. Verificări. 
Alexandru se lasă scăldat în iubire şi tandreţe în 
braţele mele, ale soţului. Nimic deosebit, doar că, 
deseori, comportamentul medicului şi al moaşei 
părea a fi, într-un fel, suspect. Deja, în salon am 
fost anunţată, ca printre altele, că al meu copil 
are unele trăsături specifice pentru sindromul 
Down, însă urma ca neurologul să ne vorbeas-
că despre aceasta. Însă eu, practic, nu mai 
aveam nevoie de nici o precizare. Ştiam. Eram, 
într-o măsură, pregătită. După ce s-a confirmat 
suspecţia prin analiza la cariotip, au început 
adevăratele provocări.Partea mai complicată a 
fost că noi, ca părinţi, nu puteam să ţinem mîna 
pe pulsul dezvoltării copilului nostru. Motivul a 
fost lipsa de informare. Din instituţiile medicale, 
nu am primit indicaţiile constructive necesare, 
unde să apelăm, care sunt perspectivele. Mult 
prea cenuşie a fost prezentată palitra. Într-un 
final, Dumnezeu a găsit o cale. Am ajuns la un 
neurolog cu inimă mare. Doamna Vasilisa ne-a 
îndreptat la centrul de reabilitare.

Cu ajutorul Domnului, am putut trece peste 
prognozele derutate ale unor specialişti care, 
privindu-l pe Alexandru, dincolo de oligofrenie, 
retard, nu vedeau nimic, sau vedeau foarte şi 
foarte puţin. Sistemul medical ruginit pe alocuri 
nu ne-a împiedicat să dăm pas cu pas aripi fecio-
raşului nostru. Ajungând la Centrul Republican 
de Reabilitate pentru Copii, am respirat adânc cu 
bucurie, căci acolo ne-au fost plămădite râvna şi 
curajul, Alexandru obţinînd rezultate palpabile. 
Domnul e bun!

Continuare în pagina 6
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Furnicuțe
Uite,-mi zise o fetiţă
frumuşică foc,
aici,
am făcut eu o piscină
pentru câteva
furnici.Tare mult cred că le place,
am adus şi o
saltea,
e cam moale, că-i din
pâine,
dar, să ştii, se bat pe ea!
Le-am făcut şi
trambulină,
c-am furat, sst, o măslină,
hai, furnico, în picioare,
urcă-te

Povestea lui Alexandru
Urmare din pagina 5
În toată această perioadă de căutare, părinţii, 

rudele şi prietenii buni şi fideli au fost deschişi şi 
gata să ne susţină cu rugăciuni, surse financi-
are, timp şi dedicare. Soţul meu, Sergiu, a avut 

destulă putere, înţelepciune şi dragoste să ne 
scalde în grijă şi afecţiune atât pe mine, cât şi 
pe fecioraş. Am fost binecuvântaţi!

Astfel, harul de a fi părinţi ne-a venit la pachet 
cu frumoasa revelaţie că Domnul e cu noi mereu 
în barcă. Ori de cîte ori apelăm la El, El nu ne 
refuză, nu ne ignoră, ba mai mult decît atît: El 
are un plan minunat pentru toţi şi cu toate cir-
cumstanţele vieţii. Mă bucur nespus de mult căci, 
atunci când flăcăul nostru va sfârşi frumoasa 
alergare aici pe pământ, Dumnezeu necondi-
ţionat îl va primi în braţele Sale şi în Împărăţia 
Sa. Viitorul lui Alexandru de această, cât şi de 
cealaltă parte a cerului, e în mîna Domnului.

Alexandru e un copil cu sindromul Down. 
Copil care iubeşte şi este foarte iubit. Copil cu 
dreptul la o familie, la educaţie, la o viaţă bine-
cuvântată, de care şi are parte. Toate datorită 
Domnului Iisus! Eu, mamă a unui copil cu sin-
dromul Down, care, asumându-şi cu dragoste şi 
demnitate rolul dat, a înţeles sensul versetului 
„Cum mângâie pe cineva mamă-sa, aşa vă voi 
mângâia şi Eu”, zice Domnul – Isaia 66:13. Ce 
mare har e să ştii că la fel cum îţi mângâi copilul, 
la fel eşti mângâiată şi tu de Dumnezeu!

Copiii sunt o binecuvântare. Indiferent cum 
sunt sau nu sunt. Tot ce necesită fiecare din ei 
e dragoste, acceptare, încurajare, îngrijire şi 
implicarea în viaţa lor a societăţii, a oamenilor 
integri. Har şi pace tuturor!

Cu multă dragoste,
Familia Sergiu, Irina și Alexandru Galer

pe scobitoare!
Vezi, aici e numai
apă,
furnicuţele să-ncapă,
că sunt multe şi-or să vină
şi mai multe
la piscină.
Dar nu înţeleg de ce,
după ce le stropesc
bine,
ca să le învăţ cu apa,
toate fug aşa de mine…

Elia David
Sursa: http://www.anidescoala.ro/

divertisment/povesti/elia-david/
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PANICĂ MEDICALĂ
Verdict: Sindrom Down

Am să vă relatez pe scurt povestea unei mă-
mici ce lucrează în străinătate. Claudia e plecată 
de câţiva ani în Anglia, la Londra, cu familia sa. 
Soţul este electronist, lucrează la o companie de 
profil din insulă, mai au un băieţel de aproape 3 
ani, iar de curând a rămas „grea” pentru a aduce 
pe lume o nouă viaţă. Sunt oameni credincioşi, 
născuţi şi crescuţi în Moldova, la Iaşi şi nu au 
ezitat nici o clipă, bucurându-se foarte când au 
aflat vestea.

Dar aici, la el acasă, Sistemul e sistem, 
medicul este Demiurg şi, după mai multe eco-
grafii, triplutest, amniocenteză, paraconsultaţii 
şi ultrascanări 3-4-7D sau 9G, medicii i-au dat 
verdictul: „Sindrom Down”.

Mama nu mai are liniște şi precum toate 
femeile-mame ajunse în astfel de situaţii - se 
perpeleşte zi-noapte. Acum când ar trebui să 
aibe cea mai multă linişte, relaxare şi bucurie 
din lume, nefârtatul aranjează astfel lucrurile 
încât frica, nesomnul şi desnădejdea pun stă-
pânire pe femeie, provocându-i mult rău în plan 
duhovnicesc, sufletesc, dar mai ales şi vlăs-
tarului ce se plămădeşte atât de greu şi rar în 
zilele noastre, în pântecele modernelor mame. 
Tehnica, mânca-o-ar rugina, uşor de manevrat 
de umbre neomeneşti, pune beţe-n roate chiar 
creşterii armonioase a pruncilor din pântece, 
afectând relaţii de căsătorie, chiar influenţând 
destine. Avem de-a face cu spionaj generalizat, 
camere de luat vederi peste tot, de la toaletă 
până la masă, colț de stradă sau chiar până-n 
pat sau în sanctuarul creat de Dumnezeu pentru 
conceperea, dezvoltarea şi naşterea copiilor, 
unde se fac filme 4D: pântecele mamei!

„- Sunetul cel mai puternic pe care îl va auzi fătul e probabil la scanare, ultra-
sunetele produc secundar în lichidul amniotic, unde AUDIBILE. Pentru a produce 
imagini foarte detaliate, sondele emit rapid trenuri de unde ultrasonore, fiecare mai 
scurtă de o milioni-me de secundă, astfel se vor produce unde care se vor auzi ca 
un sunet ascuţit-pulsant, ca o garnitură de metrou trecând pe lângă urechea fătului. 
Astfel doctorii au observat la prunci, grimase şi strâmbături, dar şi mişcări bruşte în 
momentul ecografierii” – extras din filmul ştiinţific privind dezvoltarea intrauterină a 
copilului: „În Pântec“ sau „In Utero”.

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

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.)

Mister Big Brother îşi vâră nasul sau coada 
peste tot, indiferent la puditate, ruşine, obraz 
sau demnitate, chiar dacă aceste principii mai 
sunt încă destul de rar prezente pe la noi. Dar, 
singurele „minuni” propagate de ultrasunete-
le pseudo-inofensive sunt enorm de multele 
diagnostice eronate şi schimbate în ceea ce 
priveşte persoana ce se clădeşte 9 luni în inti-
mitatea mamei şi în acord cu Dumnezeu. Uite 
Sindromul, nu e sindromul / ba sunt gemeni, ba 
nu mai sunt / uite hidrocefalia – nu e hidrocefalie 
/ sunt gemeni cu aceeaşi placentă – ba sunt cu 
placente individuale /..... şi aceste diferenţe de la 
cer la pământ, apar de la un medic (ecograf) la 
altul, sau de la un trimestru la următorul! Apropo, 
cine mai cunoaşte astfel de cazuri, să le scrie 
la redacţie.

Continuare în pagina 8
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PANICĂ MEDICALĂ
Verdict: Sindrom Down

Urmare din pagina 7
Depăşind gândul la existenţa unei industrii 

ginecologice, ne îndreptăm cugetele spre planul 
spiritual ce se urzeşte în jurul iubitei noastre fe-
mei, sărmană şi sensibilă fiinţă ce luptă aproape 
mereu fără sprijinul real şi concret al bărbatului 
desfudulit de bărbăţie, prin consumism, por-
nografie şi confort. Ce se petrece în tainicul şi 
plăpândul său suflet, când află de la cel în care 
şi-a pus toată nădejdea, prin intermediul ultramo-
dernului aparat, că lumina ochilor ei, pruncul din 
pântecele sale, la doar 3-4 luni de la concepere, 
are Sindrom Down, Micro-
cefalie (capul foarte mic, 
creierul subdezvoltat), ini-
ma sau plămânii afectaţi?

Apoi de la iubitul soţ, 
familie şi prieteni, simte 
presiunea unei puneri la 
zid, dacă nu renunţă la... 
acest copil. Şi cum poate 
mama renunţa la copil, alt-
fel decât dându-şi acordul 
medicului să îl chiureteze, 
medical vorbind, iar pe 
româneşte, să-i ciopâr-
ţească sau otrăvească 
lumina ochilor? Credeţi că 
ştie care este procentul de 
eroare al aparatului ultra-
modern, privind rezultatul 
ecografiei vizavi de starea 
de sănătate a copilul năs-
cut ulterior? Vă putem da 
noi un reper: din cele 14 
cazuri cunoscute de verdict al ecografului: Sin-
drom Down, toţi cei 14 copii au fost.....sănătoşi 
tun, asta doar pentru că mamele lor au refuzat 
lepădarea de pruncul diagnosticat ca atare, s-au 
rugat cu lacrimi la Dumnezeu şi acesta le-a întors 
plata, atunci când au născut.... prunc sănătos. Vă 
dăm şi câteva nume ca să nu credeţi că batem 
câmpii: Liliana din Poarta Albă (0728484074), 
sau soţia Părintelui Claudiu Banu din Constanţa 
(tel. 0723 999 296). De asemenea, Petronela din 
Constanța (tel. 0765099480) cu verdict pentru 
sora ei: gemeni cu 2 placente și 2 inimi, băiat şi 
fată, iar la naştere a fost doar un băiat!

Urmărind un film extraordinar făcut de ameri-

cani, „În Pântec” – pe care îl găsiţi pe Youtube, 
începând de la minutul 1:33:00 (la o oră şi 33 
minute de la început) vedeți mărturii clare privind 
influenţa ecografului asupra copilului din pânte-
ce: „-Sunetul cel mai puternic pe care îl va auzi 
fătul e probabil la scanare, ultrasunetele produc 
secundar în lichidul amniotic, unde AUDIBILE. 
Pentru a produce imagini foarte detaliate, sonde-
le emit rapid trenuri de unde ultrasonore, fiecare 
mai scurtă de o milionime de secundă, astfel se 
vor produce unde care se vor auzi ca un sunet 
ascuţit-pulsant, ca o garnitură de metrou trecând 

pe lângă urechea fătului. 
Astfel, doctorii au obser-
vat la prunci, grimase şi 
strâmbături, dar şi mişcări 
bruşte în aceste interval.”

Aşadar, realizând veri-
dicitatea acestor judecăţi 
electronice, dar şi de „ino-
fensivitatea” lor asupra plă-
pândului creier în formare, 
sau a mamei expuse de 
9-12 în sarcină, constatând 
şi creşterea proporţională a 
operaţiilor, de la o cezariană 
din 200 de naşteri în urmă 
cu 30 de ani, la peste 80% 
în multe centre maternale 
în zilele noastre, observăm 
cu regret slăbirea radicală a 
sistemului imunitar al noului 
val de copii, care răcesc şi 
se îmbolnăvesc imediat.

Revenind la oile noas-
tre, când mama Claudia află acest stigmat peste 
pruncul său, este pe bună dreptate distrusă şi nu 
îi mai rămâne decât o singură nădejde, cea pe 
verticală, spre Cer. Starea aceasta de apăsare 
se propagă până în România, inclusiv la noi în 
casă, nevasta mea fiindu-i fostă colegă și bună 
prietenă.

La nivelul haiducesc şi anti-tehnic la care am 
devenit, urmare a câtorva zeci de cazuri ase-
mănătoare întâlnite ori povestite (inclusiv cele 
în care copilul are sexul diferit de imaginea sau 
filmul „ecografului” ultramodern), ne revoltăm 
din nou şi nădăjduim doar în lăsarea dezvoltării 
pruncului în mâinile lui Dumnezeu. Din străină-
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tate mai vin încă 2 ecografii avans de naştere, 
cu acelaşi Down, rezultat. Mama nu renunţă 
la luptă, îşi cheamă toate ajutoarele pe care le 
poate strânge în plan duhovnicesc, pentru cea 
mai importantă lucrare în atari situaţii: veghea 
şi rugăciunea.

Astfel, în ziua Sfinţilor Trei Ierarhi, Ioan, Vasile 
şi Grigore, pe 30 Ianuarie 2016, Creatorul nu ţine 
cont de verdictele umane şi hotărăşte altceva! 

Ceva care să ne întoarcă (pentru a câta oară?), 
cu faţa către Adevăr, singura realitate concretă! 
Băieţelul nou-născut este perfect sănătos şi mul-
tumeşte la toată lumea de Rugăciune, dar mai 
ales încercatei sale mame şi Sfântului Andrei, al 
cărui nume îl poartă! Hristos A Înviat!

Leonard Vancu, 
extras din,,Sfatul Familiei” nr. 8 - 

http://www.sfatulfamiliei.ro/

Octombrie, luna conștientizării 
sindromului Down

Luna octombrie a acestui an a fost 
marcată drept luna de informare cu pri-
vire la sindromul Down, o lună în care 
se sărbătorește viața persoanelor cu 
sindrom Down în întreaga lume, subli-

niindu-se contribuțiile valoroase pe care 
acești oameni le aduc familiilor lor și 
comunităților. La începutul acestui an, 
întreaga lume a aflat faptul că Islanda e 
țara care a „eradicat practic” sindromul 
Down, deoarece aproape 100% din copiii 

nenăscuți islandezi, diagnosticați cu acest 
sindrom, sunt avortați. Într-o mărturie 
emoționantă depusă în cadrul unei sub-
comisii a Camerei Statelor Unite, Frank 
Stephens, actor, le-a spus participanților: 

„Sunt un om cu sindrom Down și eu 
merit să trăiesc!”. „Serios, nu simt că 
ar trebui să-mi justific existența”, a mai 
afirmat Stephens.

Avocatul Quincy Jones de la 
Fundația Global Down Syndrome a 
descris elocvent contribuțiile semni-
ficative pe care oamenii cu sindrom 
Down le-au adus lumii și a deplâns 
practica periculoasă de a avorta copiii 
cu sindromul Down, echivalând-o cu 

„soluția finală” a nazismului. 
(Sursa: PNCI - www.pncius.org, noiem-

brie 2017)
Sursa: http://www.culturavietii.ro/2017/ 

11/10/octombrie-luna-constientizarii-
sindromului/
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Peste 90% dintre copiii cu Trisomie 21 (sindrom Down) sunt 
avortați. Ce va urma? 

Diagnosticul prenatal nu a promovat acceptarea din partea 
societății. „Nu ați știut asta dinainte?” aud mereu părinții afectați. 
Doar 10% dintre copiii cu sindromul Down mai ajung astăzi să se 
nască, majoritatea dintre aceștia din cauză că nu s-a identificat 
la timp trisomia.

Copiii cu sindromul Down se pare că nu se potrivesc cu lumea 
noastră modernă. Multe familii suferă de o mare presiune socială 
sau financiară, astfel încât un DA față de copilul lor nenăscut 
pare să fie imposibil.

Fiecare copil, și copiii noștri cu sindromul Down au un 
DREPT LA VIAȚĂ; este datoria, chiar responsabilitatea noastră 
să le asigurăm acest drept fundamental. Suntem provocați să 
apărăm dreptul la viață.

Mama unui copil afectat a spus: „Noi ne-am decis pentru 
acest copil, deoarece a fost un copil dorit și ne-am gândit că doar 
nu putem pur și simplu să-l trimitem înapoi precum o comandă 
de la magazin și să primim altul în loc.”

Viața omenească merită ocrotirea noastră de la bun început 
până la moartea naturală. Societățile occidentale sunt impreg-
nate de valorile creștine. Dintre acestea face parte demnitatea 

inalterabilă a vieții omenești. Predecesorii noștri au întemeiat 
patria noastră frumoasă din încredere în Dumnezeu, în „numele 
lui Dumnezeu cel Atotputernic”!

Contribuțiile caselor noastre de asigurări se măresc din an 
în an și lovesc tot mai mult familiile noastre cu mulți copii. Unde 
se mai pot economisi cheltuieli în aparatul nostru sanitar de 
stat? Nu cumva la cei mai săraci și slabi ai noștri, la copiii noștri 
cu sindromul Down? Să ne angajăm curajos, în cazul în care la 
următoarea revizie a asigurărilor de sănătate nu se mai admit 
costurile medicale ale copiilor cu sindrom Down. În calitate de 
țară creștină să nu permitem niciodată acest lucru!

Viitoarelor mame li se oferă teste de sânge în vederea stabilirii 
unui diagnostic prenatal!

Cataloagele de servicii oferite de către casele de sănătate 
din Europa prevăd de acum tot mai mult teste de sânge pentru 
diagnosticul prenatal – pentru a putea reacționa din timp! Mamele 
în devenire se află în fața alegerii de a se supune diagnosticului 
prenatal pentru a recunoaște defectele genetice în stare incipi-
entă sau să renunțe la test. De când genetica este în stare să 
dea un diagnostic al bolilor înainte de naștere, viitorii părinți se 
află în fața unor conflicte uriașe, care nu existau cu un timp în 
urmă. Noul test de sarcină a condus în ultimii ani la o creștere 
extremă a întreruperilor de sarcină.

Cifrele arată o imagine sumbră:
Odată descoperiți cu trisomie 21, de acum 90% dintre toți 

feții sunt avortați! Lumea nu devine mai bună prin faptul că este 
locuită de oameni aparent „perfecți”, ci atunci când cresc soli-
daritatea umană, acceptarea și respectul reciproc.

Hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) 
a decis acordarea unei despăgubiri pentru cazul în care nu se 
face avort. Curtea a formulat mai multe sentințe prin care a acor-
dat femeilor gravide o despăgubire, din cauză că li s-a refuzat 
avortul (printre altele, cauza Alicja Tysiac din Polonia)!

Unii oameni cu sindrom Down aproape că nu sunt 
restricționați în viața lor și pot chiar să absolve o facultate, în 

Copiii cu Sindrom Down – „deșeurile” societății moderne

VIDEO. O bucurie din darurile simple, dar neprețuite 
ale vieții: Surioara și-a luat frățiorul paralizat ca 
partener la balul de absolvire a școlii elementare!

O fetiță din Brazilia nu a vrut să meargă 
la balul de absolvire a școlii elementa-
re decât dacă fratele ei, care suferă de 
paralizie cerebrală și este imobilizat în 
scaunul cu rotile, o însoțește ca… parte-
ner. Urmăriți surpriza și emoția pe care le 
trădează chipul lui înainte de începerea 
dansului!

Video și sursa: http://stiripentruviata.ro/
video-o-bucurie-din-darurile-simple-dar-
nepretuite-ale-vietii-surioara-si-a-luat-
fratiorul-paralizat-ca-partener-la-balul-de-
absolvire-a-scolii-elementare/
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Şansa celor care susţin avortul la cerere este că nici 
un copil avortat nu îşi poate apăra viaţa şi dreptul la via-
ţă. Practic, adulţii decid să ia viaţa cuiva care din diferite 
motive li se pare că îi încurcă.

Dar este şocant ca cineva care se află exact într-una 
dintre situaţiile cele mai întâlnite de avort să vorbească. 
Când Frank Stephens, actor american şi participant la 
Special Olympics, a vorbit pe 25 octombrie în faţa Con-
gresului SUA, un astfel de sentiment l-au trăit cei care au 
fost de faţă şi trăiesc cei care îi citesc mărturia.

Marea majoritate a copiilor diagnosticaţi intrauterin 
cu sindromul Down sunt avortaţi. În Islanda procentul 
este aproape 100%, în Danemarca este 98%, în Marea 
Britanie este 90%.

Aşadar, Frank Stephens se numără printre puţinii 
supravieţuitori. Când cere protejarea persoanelor cu diza-
bilităţi, inclusiv înainte de naştere, şi alocarea de finanţare 
pentru cercetări ale acestei condiţii genetice, el cere ca 
cei ca el să nu mai fie avortaţi.

Ca şi cum ar spune: „De ce aţi vrea să mă avortaţi pe mine?”

Redăm mai jos în format video cu transcriere integrală 
declaraţia lui în Congresul SUA. Este o nouă voce care 
arată cum prin avort se pierd oameni reali, oameni ca 
fiecare dintre cei care trăim, oameni care s-ar bucura de 
viaţă şi ar bucura şi pe alţii în viaţa lor.

Domnule Preşedinte,
Stimaţi membri ai comisiei,
Ca să nu existe nicio confuzie, daţi-mi voie să spun că 

nu sunt cercetător. Totuşi, nimeni nu ştie mai mult despre 
sindromul Down decât mine. Orice veţi afla azi aici, vă 
rog să nu uitaţi un lucru: Am sindrom Down şi o viaţă care 
merită trăită.

Din păcate, se promovează ideea că nu este nevoie 
de cercetare cu privire la sindromul Down, mai ales din 
moment ce testele prenatale pot să identifice această afec-
ţiune înainte de naştere, făcându-se doar recomandarea 
ca sarcinile respective să fie întrerupte.

Este greu pentru mine să stau aici şi să ascult aceste 
cuvinte.

Continuare în pagina 12

VIDEO & TRANSCRIERE integrală. Actorul 
Frank Stephens în faţa Congresului SUA despre 

avortarea copiilor cu sindrom Down: „Am 
sindrom Down şi o viaţă care merită trăită!”

schimb alții sunt dependenți de ajutor străin și trebuie chiar să trăiască 
într-un cămin.

Apel urgent la rugăciune: Societatea noastră refuză tot mai mult copiilor noștri 
cu sindrom Down dreptul la viață. Dar Dumnezeu i-a creat și pe ei, are un plan 
și cu ei. Deseori ei aduc o îmbogățire comunității noastre umane, reprezintă un 
dar și deseori pot, în ciuda handicapului lor, să realizeze ceva măreț în viața lor.

Îi rog pe prietenii noștri ai vieții nenăscute, bisericile noastre, comunitățile 
noastre creștine să se roage, pentru ca acești copii ai noștri cu sindromul 
Down să fie în continuare recunoscuți și ocrotiți în țara noastră.

Fundația „Ja zum Leben” – 
Mame în nevoi, Uznach
Pius Stössel, președinte

Sindromul Down în Islanda: 100% din copii, avortați!

Între timp, în Islanda toți copiii diagnosticați cu sindromul Down sunt omorâți 
înainte de naștere. Aceasta se arată într-un raport actual al CBS, la care au fost 
invitați o consilieră pro-avort, un om de știință și mame de copii cu sindromul Down. 
Și o islandeză cu sindromul Down a fost invitată la cuvânt. Femeia povestește: „Nu 
ai un sentiment bun. Vreau ca oamenii să vadă că eu sunt ca toți ceilalți.” În 2009 
încă s-au născut 3 copii cu sindromul Down în Islanda, dar între timp rata avortului 
a urcat la 100%.

Penny Nance, președinte al „Concerned Women for America”, critică practica 
islandeză desemnând-o în mod clar ca fiind eugenie. „Totul este o barbarie de cel 
mai rău soi. Ce va urma? Ca o anumită țară să omoare pe toți bebelușii feminini în 
pântece? Oh, stați, că China deja face asta. Nu mai există graniță când te urci pe 
trenul devalorizării vieții umane.”

Și actrița Patricia Heaton își arată indignarea față de practica islandeză. Pe 
Twitter scrie: „Islanda nu șterge sindromul Down. Ea doar omoară pe fiecare ce îl 
poartă. Este o mare diferență.”

Sursa: Islanda (kath.net)
http://www.culturavietii.ro/2017/10/19/copiii-cu-sindrom-deseurile-societatii-moderne/
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Imaginea emoționantă a unui participant la maratonul din 
New York care trece linia de sosire cu copilul său în brațe, a 
devenit subiect de interes în presa americană. Elizabeth Griffin, 
un fotograf venit să-și surprindă prietena la linia de sosire, a 
surprins imaginea unui bărbat care alerga cu un copil în brațe.

„Nu sunt sigură că mulți oameni l-au văzut, pentru că bebelușul 
a adormit foarte repede, dar nu am mai văzut așa ceva. Tatăl și-a 
sărutat copilul pe cap și a continuat să alerge”, a scris apoi Elizabeth 
pe un site de socializare încercând să-l identifice pe bărbat. Este 
vorba de Robby Ketchell, un vechi maratonist. A participat la multe 
curse, dar aceasta a fost una specială. Fiul acestuia, Wyatt, care 

are șapte luni, s-a născut cu Sindromul Down. În acest an Robby 
a vrut să alerge la maraton în onoarea copilului.

„Am avut de parcurs un drum greu. Wyatt este cel mai bun, 
cel mai curajos copil pe care-l cunoaștem, iar a alerga la maraton 
pentru el a fost extrem de important pentru familia noastră”, a 
povestit Marya Ketchell, mama copilului.

Wyatt s-a născut prematur și a avut nevoie de 67 de zile la 
terapie intensivă, iar în aprilie anul viitor va suferi o intervenție 
chirurgicală pe cord deschis.

Sursa: http://stiripentruviata.ro/din-dragoste-pentru-fiul-sau-cu-
sindromul-down-un-tata-si-a-purtat-copilul-in-brate-la-un-maraton/

Urmare din pagina 11
Înţeleg că oamenii care promovează această „soluţie 

finală” spun că noi nu ar trebui să existăm. Această viziune 
este o prejudecată venită dintr-o concepţie depăşită des-
pre viaţa cu sindrom Down. Serios, am o viaţă minunată!

Am conferenţiat la universităţi, am jucat într-un film 
premiat şi într-o emisiune TV distinsă cu premiul Emmy 
şi am vorbit în faţa a zeci de mii de tineri despre valoarea 
incluziunii în redarea măreţiei Americii. Am fost de două ori 
la Casa Albă – şi nu sărind gardul, ci invitat de fiecare dată.

Vă spun la modul cel mai serios că nu simt nevoia să-
mi justific existenţa, dar, pentru cei care pun sub semnul 
întrebării valoarea persoanelor cu sindrom Down, vreau 
să menţionez trei lucruri.

În primul rând, noi reprezentăm o oportunitate medi-
cală pentru societate, un model pentru cercetarea medi-
cală a cancerului, bolii Alzheimer şi a bolilor autoimune. 
În al doilea rând, suntem o sursă neobişnuit de puter-
nică de fericire: un studiu de la Universitatea Harvard a 
descoperit că persoanele cu sindrom Down, precum şi 
părinţii şi fraţii acestora, sunt mai fericiţi decât populaţia 
generală. Poate că măcar gradul de fericire contează? 
Şi, în al treilea rând, noi, cei cu sindrom Down, suntem 
primii care simţim pulsul tendinţelor eugenice de la ora 
actuală. Le oferim tuturor ocazia de a reflecta cu privire 
la cât de etic este să alegem care fiinţe umane merită 
să primească şansa de a trăi. Aşadar ajutăm la comba-
terea cancerului şi a bolii Alzheimer şi creştem gradul 
de fericire din lume. Chiar nu se găseşte un loc şi pentru 
noi pe lumea aceasta?

Chiar nu se găseşte şi pentru noi un rând în bugetul 
cheltuielilor de cercetare în domeniul sănătăţii?

La un nivel mai profund personal, nu vă pot spune cât 
de mult înseamnă pentru mine că acel cromozom în plus pe 
care îl am poate conduce la aflarea unui răspuns cu privire 
la boala Alzheimer. Este probabil ca acest hoţ să îmi fure 
cândva amintirile şi chiar întreaga viaţă. E foarte greu pentru 
mine să spun aceasta, dar deja îmi răpeşte mama. Vă rog să 
vă gândiţi la toţi acei oameni pe care îi iubiţi la fel de mult cum 
îmi iubesc şi eu mama. Ajutaţi-ne să realizăm ceva, dacă nu 
pentru mine şi mama, atunci măcar pentru dumneavoastră 
şi cei dragi ai dumneavoastră. Finanţaţi aceste cercetări. 
Haideţi să fim America, nu Islanda sau Danemarca. Haideţi 
să căutăm răspunsuri, nu „soluţii finale”. Haideţi să ne pro-
punem eradicarea bolii Alzheimer, nu a sindromului Down.

Vă mulţumesc.
Avortarea copiilor cu sindrom Down continuă să fie o 

practică uzuală, invocându-se sindromul Down, deşi încă 
din 2008 s-a constatat4  că speranţa de viaţă a persoanelor 
cu sindrom Down crescuse atunci la peste cincizeci de 
ani, faţă de 25 de ani în anii 1980. Din păcate, în pofida 
acestei realităţi îmbucurătoare, apar tot mai multe măr-
turii, inclusiv la noi în ţară, despre presiunile la care sunt 
supuse mamele de copii nenăscuţi diagnosticaţi in utero 
cu sindrom Down pentru a-i avorta. Este cineva care ar 
avea curajul să îi zică lui Frank Stephens că ar fi trebuit 
avortat?

Atunci aceeaşi atitudine trebuie să existe în cazul 
celorlalţi copii asemenea lui Frank Stephens!

4. https://www.thenewatlantis.com/publications/at-home-with-down-
syndrome

Sursa: The Atlantic5 
Material de pe http://stiripentruviata.ro/video-transcriere-integrala-

actorul-frank-stephens-in-fata-congresului-sua-despre-avortarea-copiilor-
cu-sindrom-down-am-sindrom-down-si-o-viata-care-merita-traita/

...„Am sindrom Down şi o viaţă care merită trăită!”

Din dragoste pentru fiul său cu Sindromul Down, 
un tată și-a purtat copilul în brațe la un maraton

Să ajutăm 
o tânără mămică!
Am copilărit alături de Georgiana, acum ea este 

polițistă, însărcinată în 8 luni și luptă cu un cancer de 
piele stadiul 3. Tratamentul de urmat după naștere 
este costisitor. Să ajutăm cum putem, cu rugăciunea, 
cu o donație... Detalii aici: https://www.facebook.com/
donate/365909967506794/361246807758420/ (R.B.)


