
Copilul cu sindrom Down, o lecţie de 
credinţă, nădejde şi dragoste

Un copil cu dizabilităţi, de orice natură, este 
privit ca o mare povară, nu doar de cei din jur, ci 
de multe ori şi de părinţi. De aici apare şi reacţia 
automată a medicilor şi a celorlalţi implicaţi, în 
cazul unui diagnostic prenatal nefavorabil, de a 
prefera avortul terapeutic (nu e deloc terapeutic, 
omoară copilul și traumatizează mama – n.n.) 
. Părinţii copiilor cu dizabilităţi sunt rareori în-
curajaţi şi mai degrabă lăsaţi să poarte singuri 
povara. Însă întotdeauna, dacă ştim unde să 
privim, găsim în jurul nostru exemple de familii 
unite, iubitoare, care luptă pentru ceea ce au.

 Familia tradiţională este foarte importantă, 
cum sunt şi valorile creştine. Nu pentru că aşa 
spune Biserica, ci pentru că se vede în societa-
te. Fugim cât putem de limite şi responsabilităţi 
şi vrem libertate, însă ne dăm seama că e un 
adevărat paradox: cu cât avem mai multe posi-
bilităţi de a alege, cu atât mai puţine avem de 
câştigat. Părinţii copiilor cu dizabilităţi ştiu cel 
mai bine, când sunt puşi în faţa alegerii: copilul 
sau avortul, iubire sau respingere.

Copiii au nevoi similare, de la afecţiune până 
la socializare. Ei ne arată că mai presus de trup 
este sufletul, care trebuie îngrijit corespunzător, 
iar un defect fizic sau de natură intelectuală nu 
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împiedică înflorirea sufletului. Creşterea unui 
copil cu Sindrom Down este minunată şi uimi-
toare în acelaşi timp, pentru că asta se întâmplă, 
în general atunci când eşti părinte. O astfel de 
problemă te face să conştientizezi faptul că nu 

abilităţile copilului construiesc dragostea unei 
mame, ci abilitatea ei de acceptare şi dăruire.

Când sufletul e plin de iubire, egoismul nu 
mai are loc

A creşte un copil cu nevoi speciale este uneori 
mai greu, alteori mai puţin greu. Dar asta este 
valabil pentru orice copil şi, în momentul în care 
conştientizezi acest lucru, totul devine mai uşor. 
Copiii cu nevoi speciale nu sunt fiinţe care suferă 
de o anumită boală, ci sunt fiinţe speciale, care 
fac lucrurile diferit de ceilalţi. Şi cine poate să 
aducă argumente mai solide decât o mamă cu 
zece copii, fiecare special în felul lui. Daiana, al 
şaselea copil, s-a născut cu Sindrom Down, dar 
asta nu i-a făcut pe părinţi să o privească sau să 
o trateze altfel decât pe ceilalţi. De fapt, ei nici 
nu şi-au dat seama că ceva nu este în regulă cu 
fata până în momentul în care au fost nevoiţi să 
o integreze în colectivitate. (continuare în pag. 2)
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Copilul cu sindrom Down, o lecţie de 
credinţă, nădejde şi dragoste

(Urmare din pag. 1)
Zece copii şi doi oameni simpli, fără atât de invo-

catul acces la informaţii, cu credinţă în Dumnezeu, 
cu nădejde că tot ce se întâmplă are o justificare şi 
că ei trebuie doar să urmeze, cu conştiinţa curată, 
cursul lucrurilor. Este o familie care ne arată cât de 
simplu este să fii fericit, când nu te laşi influenţat 
de „libertatea” de alegere care domină într-un 
mod atât de greşit societatea modernă. Este o 
familie tradiţională, în care femeia şi-a îndeplinit 
cu mândrie şi cu dragoste rolul de mamă, o familie 
cu valori sănătoase, în care se simte prezenţa lui 
Dumnezeu. „Avem nouă fete şi un băiat, ultimul 
copil. E cel mai mic şi cel mai răsfăţat, fiind singu-
rul băiat. Zicea lumea că am făcut copii până am 
avut băiat şi după aia m-am oprit. Atâţia au fost, 
atâţia am făcut. Deci nu pot să zic în privinţa asta 
că mi-am făcut planuri. Aşa a vrut Dumnezeu, aşa 
a fost”, ne-a explicat mama, încercând parcă să 
se justifice într-un fel.

Faptul că Daiana are o deficienţă nu afectează 
în nici un fel evoluţia celorlalţi copii, ci dimpotrivă, îi 
face mai responsabili şi mai recunoscători. Ea are 
acum 15 ani şi, chiar dacă nu merge la şcoală, se 
descurcă şi poate să aibă singură grijă de ea. Însă 
are lumea ei, unde se retrage atunci când cei din 
jur o supără. Plânge ca orice copil, este un pic mai 
pretenţioasă şi are nevoie de mai multă atenţie, fiind 
totodată şi foarte afectuoasă cu restul familiei. „Ea 
a mers puţin mai greu, la 2 ani şi 4 luni. Avea ceva 
probleme de comunicare, dar nu ne-am dat seama 
de nimic. Să fi fost din cauză că au fost copiii unul 
după altul şi n-am avut timp să ne gândim la astfel 
de probleme... Deci nu a fost un copil bolnav, a fost 
la fel cu ceilalţi copii. Noi am aflat de problema ei 
abia la 7 ani, după ce am dat-o la şcoală. A mers 
un semestru în clasa I şi nu stătea cuminte deloc. 
Învăţătoarea ne-a spus să o ducem la un psiholog, 
iar de acolo la psihiatrie. Şi ne-au trimis să-i facem 
testul genetic, care a confirmat că are sindromul 
Down. Şi mi-au explicat atunci ce se întâmplă cu 
ea, să nu ne îngrijorăm”, ne-a explicat mama.

„Şi un pui de găină îl cunoaşte cloşca că 
e al ei”

Medicii le-au recomandat părinţilor un logoped 
care să ajute fata să treacă peste problemele de 

comunicare, însă nu şi-au permis o asemenea 
cheltuială. Şi din acest punct de vedere, familia 
numeroasă a fost un avantaj pentru ea, pentru 
că a avut cu cine să vorbească în permanenţă. 
Daiana nu mai ia medicamente, pentru că deve-
nea foarte nervoasă de la tratament, iar părinţii 
nu se mai puteau înţelege cu ea. „Când am fost 
cu ea la psihiatrie, unele persoane de acolo ne-
au sfătuit să o ducem la o şcoală ajutătoare, dar 
după aia m-au mai sfătuit şi alţi medici şi mi-au 
spus că mai tare o s-o stric dacă o duc acolo, că 
mai bine o cresc acasă decât acolo, unde sunt 
copii cu diferite probleme, mult mai grave decât 
ale ei. Mi-au spus că mai degrabă aş angaja 
un logoped să o ajute, dar nu ne-am permis. În 
continuare, recomandat ar fi să facem psihote-
rapie şi logopedie cu ea, dar tot ce putem face 
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A fost odată un melc de oraș.  Ca toți frații 
săi, și acesta ȋși purta căsuța ȋn spinare, doar 
că avea mai multă grijă de ea.

După ce ploua, cȃnd frunzele erau mai curate, 
iar aerul mai parfumat, cu toții ieșeau de prin 
ascunzișuri, la plimbare pe marile bulevarde 
ale trotuarelor.

Melcul nostru, ȋnsă, ȋși purta cochilia prin 
locuri ferite, departe de tălpile oamenilor grăbiți 
și atȃt de neatenți la moluște.

Ȋntr-o zi, cum se deplasa el ȋncet pe sub cerul 
ȋnstelat, pe care, ȋnsă, nu-l putea vedea, iată că 
vine la el o steluță:

- Bună seara, prietene!
- Bună seara! răspunse el, neștiind dacă 

poate fi prieten cu o steluță, sau nu.
- Mergi să-ți cauți tovarășii?
- Merg!
- Trebuie să-ți spun ceva foarte trist! zise 

steluța, ȋn timp ce din ochișorii ei ȋntunecați 
picurară cȃțiva stropi de lumină.

Melcul grijuliu

Biblioteca DownArtTherapy
Biblioteca DART, dedicată dizabilității în general și 

sindromului Down în special, își crește încet, dar sigur, 
volumul de carte disponibil. 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.)

noi este multă conversaţie, pentru că suntem 
mulţi. Avem avantajul ăsta. Aşa că după ce a 
mers doi ani la rând în clasa I, am renunţat. De 
şcoala specială nici nu s-a pus problema, aşa că 
stă acasă”, ne-a povestit mama, cu dragostea 
părintelui care ştie că a luat cele mai bune decizii 
pentru copilul său.

Într-o familie atât de numeroasă şi nevoile 
sunt multe. Mama este casnică, iar tatăl e pen-
sionat pe caz de boală, având venituri care abia 
le ajung, dar au noroc de fetele cele mai mari, 
care muncesc şi îi mai ajută şi pe ei. Însă toate 
problemele nu i-au împiedicat să aibă grijă de 
familie, căci pentru ei sacrificiul a fost şi este 
elementar în creşterea copiilor. Au în grijă şi o 
nepoţică de un anişor, care stă cu ei de la 3 luni 
jumătate, pentru că părinţii ei sunt plecaţi la mun-
că în străinătate. „Când erau mici, îi înveleam pe 
toţi cu o pătură, nu erau probleme. Acum abia 
ajunge o pătură să-l învelim pe unul”, ne-a spus 
râzând, dar cu mândrie, mama. Şi Daiana nu e 
altfel decât ceilalţi, e ascultătoare şi grijulie chiar 
şi cu cei mai mici.

Una dintre valorile de bază în familia tradiţio-
nală este naşterea de copii, fără a lua în calcul 
vreo clipă varianta avortului, indiferent de gre-
utatea situaţiei. Avortul motivat de dizabilitatea 
copilului apare atunci când un anumit copil, iniţial 
dorit, este avortat în mod discriminant, pentru 

că părinţii îşi doresc un copil perfect. După ce a 
fost părăsită la naştere pentru că nu a fost iubită 
de părinţi, mama Daianei a cunoscut afecţiunea 
într-o familie adoptivă, ceea ce a făcut-o să fie 
altfel, să-şi iubească proprii copii şi să fie recu-
noscătoare pentru ei. „Dacă eu am născut-o pe 
Daiana şi ea e bolnavă, cum să spun eu că nu 
e a mea? Că nu-i un lucru ascuns. Şi un pui de 
găină îl cunoaşte cloşca că e al ei. Chiar să fi 
aflat de problema ei în timpul sarcinii, nu am fi 
făcut avort. Nu a fost niciodată pusă problema 
aşa la noi. Dacă Dumnezeu ni l-a dat, aşa cum 
ni l-a dat, aşa îl creştem, sănătos, bolnav, cum 
o fi”, ne-a mărturisit mama.

Daiana este iubită de Dumnezeu, care i-a dă-
ruit o familie numeroasă, iubitoare, muncitoare, 
în sânul căreia va găsi întotdeauna sprijinul de 
care are nevoie. Familia ei se află în evidenţa 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care, prin 
Departamentul ProVita, desfăşoară programul 
Familia – „Sfântul Stelian”, prin care se încearcă 
ajutorarea şi sprijinul familiilor cu cel puţin opt 
copii din Arhiepiscopia Iaşilor. Şi, de câte ori 
vom avea ocazia, vom încerca să împărtăşim 
şi altora frânturi din viaţa unor oameni care pot 
fi consideraţi exemple de primitori ai darurilor lui 
Dumnezeu.

Daniela Bălinişteanu
Sursa: doxologia.ro

- Știu, tovarășii mei de joacă și de drumeții 
nu mai sunt de găsit! se arătă ȋntristat melcul 
cel grijuliu.

Dar tu, pe cine cauți aici, pe pămȃnt?
- Eu, dragă melcușorule, la fel ca și frații tăi, 

nu am fost atentă și am căzut din cer.  Dar n-
aveai cum să mă vezi, că tu nu privești ȋn sus.

- Nu privesc… și nu mă grăbesc.  Am o căsuță 
ȋn spinare  și o mare răspundere.

- Bine faci că porți grija locuinței tale.  Dar, nu 
te supăra, cui ȋi trebuie o căsuță de melc?

Melcul tăcu.  Știa că o căsuță a lui nu va avea 
cine știe ce căutare.        (continuare în pag. 4)
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Special Olympics România

Cine suntem

Fundația Special Olympics din România 
contribuie la integrarea socială a persoanelor 
cu diza-bilităţi intelectuale prin intermediul pro-
gramelor de pregătire şi al evenimentelor com-
petiționale, organizate pe tot parcursul anului la 
nivel național. Astfel, sportivii Special Olympics 
au ocazia de a deveni membri activi ai familiei 
şi ai comunităţii din care fac parte.

Fundaţia Special Olympics din România a fost 
înfiinţată în noiembrie 2003, ca parte integrantă a 
mişcării sportive internaţionale Special Olympics, 
inițiate în 1968 de Eunice Kennedy Shriver, sora 
președintelui american John F. Kennedy.

 
Special Olympics România este

mișcarea în care comunitatea conștientizează
și fructifică abilitățile de care dau dovadă

persoanele cu dizabilități intelectuale.

Jurământul Sportivilor Special Olympics
„Vreau să câștig. Dar dacă nu pot câștiga, 

vreau să fiu brav în încercarea mea!”
Special Olympics România este un program 

național care, din 2003 și până în prezent, im-
plică:

• 25.000 sportivi cu dizabilități intelectuale în 
toată țara

• 1.500 antrenori și voluntari
• 12.000 elevi și profesori din școlile de masă 

informați

• 12 discipline sportive olimpice
• 125 școli speciale și ONG-uri partenere în 

toată țara
• 100 evenimente organizate anual
• 100 evenimente de evaluări ale stării de 

sănătate, oferite gratuit, până în prezent.

Filozofia Special Olympics

Filozofia Special Olympics se întemeiază pe 
convingerea că persoanele cu nevoi speciale pot 
și au dreptul să învețe și să beneficieze de avan-
tajele participării la activități sportive individuale 
sau în echipă, dacă sunt educate și încurajate 
în acest sens. Special Olympics consideră că 

antrenamentul este un element esențial pentru 
dezvoltarea calităților sportive și că dezvoltarea 
unui mediu concurențial caracterizat prin condiții 
de egalitate pentru toți participanții este o me-
todă adecvată de testare a capacităților indivi-
duale și a evoluției lor sportive, dar și calea de 
a le oferi mijloace motivante pentru dezvoltarea 
personală.

Melcul grijuliu
Cu toate acestea, o căra zi de zi, cu multă 

atenție, ca pe ceva de mare preț… Și toată viața 
sa de melc grijuliu și-o dedică acestui scop care 

ȋi fu pus ȋn spate de la ȋnceputurile cele de taină 
ale lumii.

Privindu-l cum tace și simțind că a cam 
ȋntrecut măsura, mica stea căzătoare ȋi făcu 
atunci o propunere curioasă:

- Uite, melcușorule, m-am gȃndit că ai putea 
să mă inviți și pe mine ȋn căsuța ta.  Eu, oricum 
nu mai am unde ȋnnopta.

- Cu bucurie! răspunse melcul, știind că avea 
o căsuță foarte curată și dichisită.

Ȋn noaptea aceea, dragi copii, pentru prima 
dată, ȋn pragul ușii sale, un melc privi cerul…

Și ȋnțelese că, după ce el nu va mai fi, de acolo, 
din inima aceleiași cochilii, o prietenă, o steluță 
căzătoare va avea grijă ca drumurile melcilor care 
au mai rămas pe pămȃnt să fie mereu luminate…

Elia David
Sursa: anidescoala.ro
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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

Sporturi oferite

Sportivii Special Olympics de la fiecare dis-
ciplină sportivă sunt grupați pe grupe de vârstă, 
gen și abilitate – oferind, astfel, tuturor șansa 
de a câștiga.

La Special Olympics nu se stabilesc recorduri 
mondiale, deoarece fiecărui sportiv – indiferent 
dacă face parte din grupa cea mai rapidă sau 
din grupa cea mai lentă – i se recunosc meritele 
în mod egal. În fiecare grupă, fiecare sportiv 
primește medalie de aur, argint sau bronz.

Ideea grupelor valorice bazate pe nivelul de 
abilitate este fundamentul competițiilor Special 
Olympics și este întâlnită la toate evenimentele, 
fie că vorbim de înot, atletism, tenis de masă, fot-
bal, schi sau gimnastică. Toți sportivii au aceeași 
șansă de a participa, a concura și a fi apreciați de 
coechipieri, familie, prieteni și suporteri, pentru 
că dau tot ce au mai bun.

Special Olympics România oferă următoarele 
discipline sportive:

• Atletism
• Baschet
• Fotbal
• Tenis de masă
• Înot
• Bocce
• Badminton
• Gimnastică
• Schi alpin
• Schi fond
• Patinaj
• Mers/alergare pe zăpadă

Competiții

Special Olympics România organizează 
competiții sportive la 12 discipline olimpice, în 
diferite formate, la nivel național. De aseme-
nea, sportivii români participă de fiecare dată la 
competiții sportive internaționale, la nivel euro-
pean și mondial.

COMPETIȚII LOCALE/MUNICIPALE – echi-
pa Special Olympics organizează competiții în 
diverse orașe din România, la care sunt invitați 
sportivii din localitatea respectivă.

COMPETIȚII REGIONALE – la aceste 
competiții participă sportivi din mai multe județe 
adiacente localității unde se desfășoară o anu-
mită competiție.

JOCURILE NAȚIONALE SPECIAL OLYM-
PICS ROMÂNIA – cea mai mare competiție 
sportivă din România pentru persoanele cu 
dizabilități intelectuale. Pe parcursul a patru 
zile, au loc concursuri și verificări ale stării de 
sănătate a sportivilor, care vin din întreaga țară 
(aproximativ 350), alături de numeroși voluntari, 
cadre medicale și membri ai familiei.

JOCURILE EUROPENE SPECIAL OLYM-
PICS – cea mai mare competiție internațională 
Special Olympics din Europa. Acest eveniment 
are loc la fiecare patru ani, ultima ediție fiind în 
anul 2018.

JOCURILE MONDIALE DE VARĂ/IARNĂ 
SPECIAL OLYMPICS – pe modelul Jocurilor 
Olimpice clasice, și mișcarea Special Olympics 
are jocurile sale de clasă mondială, atât de vară, 
cât și de iarnă. Acestea au loc la fiecare patru 
ani. Cele mai recente jocuri mondiale au avut 
loc la Abu Dhabi (2019), iar următorul eveniment 
este reprezentat de Jocurile Mondiale de Iarnă 
din Suedia în 2021.

Sursa: specialolympics.ro

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

petiția internațională împotriva discrimină-
rii celor cu Sindrom Down la adresa: 

http://stopdiscriminatingdown.com/ro/petitia/ 
(R.B.)
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„De ce acum nu mai putem avea copii?”
De familiile care au mulţi copii lumea stă şi se miră, 

cum se pot descurca părinţii aceia de-i îmbracă, cu ce-i 
hrănesc, şi cum de se descurcă cu educaţia, şcoala şi 
căsătoria lor! Pentru că în acea casă, împlinindu-se voia 
lui Dumnezeu, vine şi binecuvântarea Lui, iar Dumnezeu 
le uşurează sarcinile şi aduce sporurile în casă. Celor care 
nu au vrut decât un copil sau doi, iar pe restul i-au aruncat, 
Dumnezeu le înmulţeşte necazurile atât cât ar fi trebuit să 
se ostenească cu toţi copiii pe care i-ar fi dat Dumnezeu.

Unii tineri îşi propun, după cununie să mai aştepte 2, 
3  ani până ce vor avea copii, invocând diferite motive.

Este un mare păcat şi greşeală ca tinerii căsătoriţi 
şi cununaţi la Sfânta Biserică să amâne naşterea de 
prunci şi să recurgă la metode păcătoase pentru aceasta.

În primul rând se fac potrivnici planului lui Dumne-
zeu de creaţie, amânând naşterea pruncilor sau planifi-
când că nu vor avea decât unul sau doi copii.

În al doilea rând, supărând pe Dumnezeu şi trăind mai 
mult pentru plăcerile lor, s-ar putea ca Dumnezeu să le ia 

darul de prunci. Au păţit mulţi astfel, au făcut avorturi, s-au 
ferit să nu aibă copii, iar când au dorit să aibă, izvorul era 
sec şi au început să umble pe la doctori şi pe la preoţi şi 
să regrete cu amar că au devenit pomi fără roade. Cei 
care nu lasă în urma lor copii îşi pierd sensul şi rolul vieţii, 
îi cuprinde un sentiment de nulitate, de trăire fără scop şi 
fără rost. De abia atunci văd şi apreciază că pruncii sunt 
un dar de la Dumnezeu, pe care l-au pierdut...

În al treilea rând, pierd binecuvântarea primită la 
Taina Cununiei. Toate rugăciunile şi ecteniile pe care le 
rosteşte preotul la Sfânta Cununie cer binecuvântarea „de 
prunci buni”. Când tinerii, după Taina Sfintei Cununii, lasă 
să vină pruncii, vin în binecuvântarea primită la cununie, 
şi atunci pruncii devin bucuria părinţilor toată viaţa.

Când tinerii amână ani de zile naşterea pruncilor, şi 
folosesc trăirea conjugală numai pentru plăcerea lor, pierd 
binecuvântarea cununiei, iar pruncii devin plâns şi necaz 
pentru părinţi. Sunt atâtea exemple în lume şi care se pe-
trec sub ochii noştri, iar noi nu luăm aminte la cauza lor...

Un student la Stomatologie din Siria spune 
că tatăl său cu Sindrom Down l-a inspirat 

să fie „cea mai bună persoană posibilă”
Fiecare persoană este diferită, fiecare persoană cu Sin-

drom Down este diferită. Există însă caracteristici comune 
tuturor oamenilor, dintre care cea mai importantă este că 
suntem după chipul lui Dumnezeu. Iar o caracteristică 
comună a persoanelor cu SD este că sunt foarte însetate 
de afecțiune și dăruiesc foarte multă afecțiune.

Așa cum persoanele tipice au diferite niveluri de 
inteligență, diferite alte capacități, și persoanele cu SD cu-

nosc astfel de diferențe. Prea puțin auzim despre reușitele 
de excepție ale unor persoane cu sindrom Down, iar unul 
dintre motive este că prea puțin sunt încurajate, sprijinite, 
în general, persoanele cu SD. Un alt motiv este că există 
o reticență în a prezenta cum arată un succes în cazul 
persoanelor cu SD. Să fim sinceri – există subiecte cu care 
este dificil să te asociezi, pentru că știi că nu vor aduce 
multe like-uri, nici pe net, nici în societate.

De aceea sunt foarte bucuroasă când am prilejul să 
împărtășesc mărturii despre persoane cu SD care sunt mai 
ușor de acceptat în societatea noastră, care în cele mai 
multe cazuri nu are scrupule în a susține virulent avortul 
copiilor diagnosticați cu probabilitate mare de SD, pe motiv 
că „sunt o povară și nu merită să trăiască”.

Toți copiii merită să trăiască! Cine suntem noi să hotă-
râm cine merită și cine nu merită să trăiască?

Cred că pentru a mai da la o parte vălul asupra minții 
care condamnă, în Uniunea Europeană, la avort 96% 
dintre copiii diagnosticați cu SD e bine să vorbim despre 
persoanele cu SD care îi inspiră pe cei din jurul lor.

Azi am citit despre Sadder Issa, un student în anul 
III la Stomatologie din Siria, care a crescut într-o familie 
specială: tatăl lui, Jad Issa, are Sindromul Down. Sadder 
a dat un interviu la un post de radio în care a vorbit cu 
recunoștință despre părinții săi și a spus că este atât de 
mândru de familia sa, încât vrea ca toată lumea să știe că 
a fost crescut de un tată cu sindrom Down, care l-a inspirat 
să fie „cea mai bună persoană posibilă”.

Părinții lui sunt căsătoriți de 23 de ani, iar Sadder spu-
ne că tatăl său este un om foarte muncitor și este iubit și 
respectat de întreaga comunitate.

Sadder spune că „un copil crescut de un părinte cu 
sindrom Down are parte de toată dragostea și tandrețea de 
care are nevoie și va fi o persoană echilibrată emoțional, 
deschisă către societate și cu puterea de a răzbate în 
viață”.

În prezent Sadder încearcă să convingă cât mai mulți 
oameni să respecte și să sprijine persoanele cu Sindrom 
Down, chiar și atunci când sunt în pântecele mamei.

Alexandra Nadane, alexandranadane.ro
Sursa: stiripentruviata.ro
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De familiile care au mulţi copii lumea stă şi se miră, 
cum se pot descurca părinţii aceia de-i îmbracă, cu ce-i 
hrănesc, şi cum de se descurcă cu educaţia, şcoala şi că-
sătoria lor! Pentru că în acea casă, împlinindu-se voia lui 
Dumnezeu, vine şi binecuvântarea Lui, iar Dumnezeu le 
uşurează sarcinile şi aduce sporurile în casă. Celor care 
nu au vrut decât un copil sau doi, iar pe restul i-au aruncat, 
Dumnezeu le înmulţeşte necazurile atât cât ar fi trebuit să 
se ostenească cu toţi copiii pe care i-ar fi dat Dumnezeu.

Aşa că vrei copii frumoşi, sănătoşi, deştepţi şi buni, să 
te bucuri şi să te mângâi cu ei? Cheamă-i imediat după 
Taina Sfintei Cununii, fără să faci înainte de aceasta planuri 
păcătoase, şi să nu pui înaintea planului lui Dumnezeu 
planul tău.

(Părintele Ilarion Argatu, Despre căsătorie, Editura 
Mila Creștină, Fălticeni, 2007) – doxologia.ro

Părintele Ilarion Argatu

Un vis împlinit: O tânără cu sindrom Down 
a fost însoțitoare de bord pentru o zi

Fiicei mele cu sindrom Down: ești o persoană care 
schimbă lumea, o sursă nestăvilită de iubire

Într-o zi, Kathryn, o tânără australiană a distribuit pe 
Facebook un filmuleț în care sora ei, Georgia, o tânără cu 
sindrom Down, se juca de-a stewardesa.

Compania aeriană Jetstar le-a contactat şi i-a oferit 

Goergiei şansa să fie însoţitoare de bord pentru o singură 
zi pe cursa dintre Brisbane și Mackay.

Kathryn povestește: „A făcut instructajul de siguranţă 
de la bordul aeronavei, a întâmpinat şi a servit pasagerii. 
A fost extraordinară! A vorbit cu toată lumea, iar pasagerii 

s-au simţit foarte bine în compania ei. A fost o experienţă 
fantastică pentru ea.

Membrii echipajului au declarat că s-au bucurat să o 
aibă pe Georgia alături şi că i se potriveşte perfect această 
meserie.

 Sursa: Jetstar Australia – preluat de pe 
stiripentruviata.ro

Fiica mea frumoasă, schimbarea din viața mea, darul 
meu de la Dumnezeu. Vreau să știi câteva lucruri despre 
tine pe care alții poate că nu le știu. Vreau să-ți spun cum 
ai avut un impact nu numai asupra mea, ci asupra atâtor 
vieți din această lume imensă. 

Vreau să-ți povestesc despre modul deosebit în care 
Creatorul tău te-a făcut. Știu că ai doar trei ani în mo-
mentul în care eu scriu această scrisoare, dar când vei 
mai crește, vei înțelege cât de uimitoare ești cu adevărat. 
Într-o zi s-ar putea să nu fiu lângă tine să-ți spun cât de 
mândră sunt de tine. Așa că voi scrie aceste rânduri și le 
voi pune într-o carte pe care să o citești când vei fi mai 
mare, astfel încât să nu uiți niciodată cât de specială ești. 
Vreau să-ți spun... povestea ta.

Vreau să încep prin a-ți povesti despre ziua în care 
te-ai născut. Ne-am întors tocmai din Maui, Hawaii, înapoi 
la Tennessee, ca să fim în jurul familiei. Ziua cea mare 
a venit și am fost atât de încântată să te cunosc! Te-am 
născut natural, deci da, ouch! Nimic din lumea asta nu 
m-ar fi pregătit pentru momentul în care mi te-au pus 
pe piept. Știam că te iubeam deja, dar când te-am văzut 
privindu-mă cu acei ochi migdalați... am știut.

E ca și cum ai fi spus: „Mami, sunt eu, copilul tău. 
Sper că mă iubești. Sunt bătaia inimii pe care ai auzit-o și 
care te-a bucurat așa de tare. Eu sunt același copil care 
s-a cuibărit în siguranță în interiorul tău. Sunt cea care a 
adormit legănată de cântecul pulsului inimii tale. Te-am 
auzit cum îmi cântai în lumea mea întunecată. Mi-ai spus 
că mă iubești atât de mult. Îți voi schimba viața dacă o 
vei accepta și tu pe a mea. Sunt o făptură creată în chip 
minunat. Sunt diferită, dar e în regulă, mami, așa a dorit 
Dumnezeu să fiu. Voi face lucruri uimitoare dacă mi se va 
da șansa. Te voi face să zâmbești în fiecare zi. Dumnezeu 
m-a făcut special pentru tine. El a spus că aveți nevoie 
de mine și acum sunt a voastră.” Da, fata mea superbă, 
știam că ești un înger. Vezi tu, atunci când Iisus te-a făcut, 
ți-a dat ceva foarte rar. Este un dar pentru această lume, 
deși unii nu-și dau seama de acest lucru. Iar oamenii care 
aleg să vadă ce dar frumos ești, știu cu siguranță că au 
fost atinși de ceva mai mare decât ei înșiși și nu vor mai 
fi aceiași după ce ți-au văzut inima.

Acest dar se numește Trisomia 21. Dumnezeu ți-a 
dat o copie suplimentară a celui de-al 21-lea cromozom. 

(Continuare în pagina 8)
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(Urmare din pag. 7)
Nu știu cum a împachetat atât de multă iubire în acest 

cromozom microscopic, dar a făcut-o. El a vrut să ieși în 
evidență, să înveți pe alții, să iubești și să le arăți celorlalți 
ce înseamnă să iubească necondiționat. Te-a făcut dina-
dins astfel și cu un scop.

Cu toate acestea, fiecare poveste pare să aibă și 
anumite părți triste și a noastră e diferită. Toate aspectele 
poveștii tale sunt necesare pentru a fi povestite, pentru a 
putea vedea cu adevărat cât de strălucitoare ești. Numai în 
cele mai întunecate camere poți vedea cât de strălucitoare 
poate fi lumina unei lumânări. Ai fost diagnosticată cu trei 
găuri în inima ta mică și o posibilă leucemie, la câteva 
ore după naștere. Am fost devastată și înspăimântată că 
te-aș pierde. Ne-au spus că, fără o intervenție chirurgicală 
deschisă pe cord, nu vei ajunge la vârsta de 3 ani (pe care 
apropo, nu a fost nevoie să o faci). Am fost ca un zombie 
în timpul șederii noastre în Unitatea de terapie intensivă 
neonatală.

Tatăl tău nu a înțeles ce dar special ai tu și diferența 
pe care acesta a adus-o în ceea ce te privește. Uneori 

oamenii se tem de ceea ce nu înțeleg și din păcate, el a 
fost unul dintre aceștia. Nu a înțeles cum să iubească cu 
inima, în schimb, nu a putut privi decât cu ochii.

A plecat când aveai doar cinci zile înainte de a avea 
vreodată șansa de a-ți cunoaște inima, zâmbetul sau cum 
iubești tu cu întreaga ta ființă. A ratat ceea ce ar fi fost cea 
mai mare binecuvântare a vieții sale. El m-a învățat că, 
în timp ce unii oameni se nasc cu anumite abilități, alții 
aleg să favorizeze „dizabilitățile” cu care nu s-au născut 
și a ales să aibă o inimă oarbă. Deși tatăl tău pământesc 
a dispărut, Tatăl ceresc nu ne-a părăsit niciodată. El ne-a 
oferit atâtea alte figuri de tată care te iubesc ca și cum ai 
fi a lor. Dar nu te necăji, preaiubita mea fiică, pentru că 
acesta este doar un capitol al poveștii tale.

A fost un timp înfricoșător pentru noi, curse între pro-
gramări la oncologie și cardiologie. Plângeam la fiecare 
control. Mătușa ta Anita a fost cu mine de fiecare dată și 
m-a ținut cu picioarele pe pământ. Erai conectată cu fire 
ca un aparat. Nu mai aveam o casă pe care să o numim 
acasă, o mașină sau o slujbă. Am stat la hotel pentru puțin 
timp și apoi cu familia pentru câteva luni. Am fost înscrise 
într-un program guvernamental prin care am primit tichete 
pentru alimentele pre-selectate, pe care ni se permitea 
să le mâncăm. Îmi ascundeam lacrimile de tine, ca să nu 

vezi că plâng. Am vrut să fiu puternică pentru tine, am vrut 
să-ți dau viața pe care ai meritat-o, însă mergând din casă 
în casă, nu era viață. După multă rugăciune, Dumnezeu 
mi-a trimis o slujbă pentru ca noi să putem începe să ne 
punem din nou ordine în viață. Am închiriat o mică fermă 
veche. Pentru majoritatea oamenilor, nu arăta prea bine, 
dar pentru noi a fost acasă. Noul nostru început și șansa 
pentru mine să îți ofer un viitor. Mobila ne-a fost donată 
de un membru al bisericii și timp de câteva luni, am dormit 
pe o saltea folosită, direct pe podea.

Dar ne-am asumat situația și am transformat-o într-un 
mesaj global pentru a educa această lume, astfel încât 
și ea să poată învăța să vadă cu inima. Hai să-ți explic 
cum ai făcut asta:

Ți-am făcut foarte multe poze cu telefonul. Aceste 
poze au devenit apreciate pe canalele media. Eram destul 
de dependentă de frumusețea ta, îți făceam poze TOT 
TIMPUL. Angajatorul meu era cameraman profesionist. A 
văzut pozele și mi-a spus: „Ai un dar, trebuie să cumperi 
un aparat profesionist.” Am râs ca și cum ar fi fost nebun, 
pentru că mama ta nu se descurcă deloc cu tehnologia.

Dar după luni în care nu am luat în seamă această idee, 
am cumpărat în cele din urmă un aparat foto. Am fost atât 
de pierdută printre toate butoanele și luminile, dacă ar fi 
fost un avion, l-aș fi prăbușit. Dar odată ce am început să 
mă obișnuiesc și să învăț, nimic nu m-a mai putut opri. 
Am avut această dorință arzătoare de a face o diferență 
în ceea ce privește percepțiile pe care societatea le are 
cu privire la oamenii care au abilități diferite. Așa că am 
documentat viața ta micuță prin imagini.

Oamenii de pe tot globul au fost atrași de inima ta 
frumoasă și de zâmbetele tale. Deci, ce am făcut? M-am 
rugat pentru o platformă ce urma să fie folosită pentru a 
crește gradul de conștientizare pentru indivizii din această 
lume care aveau nevoie ca vocile lor să fie auzite - mulți 
dintre aceștia fiind fără voce. Așa că m-am întrebat: „Cum 
fac asta?” 

Ei bine, am băut o groază de cafea într-o noapte și 
am scris cuvintele „Paperdolls Photography” pe o bucată 
de hârtie ruptă și a fost ca și cum porțile din mintea mea 
s-au deschis și Domnul mi-a arătat exact ce trebuia să fac.

Am deschis afacerea în martie 2016. La mai puțin de 
o săptămână după ce am lansat prima colecție numită 
„American Beauty”, Nashville News Channel 5 stătea în 
curtea noastră, și la doar 2 ani ai avut primul debut în te-
leviziune. Am primit apeluri și e-mailuri de la Washington 
D.C., Australia, Brazilia, Canada și din întreaga SUA din 
partea oamenilor care doreau să știe de ce. „De ce ac-
centuezi persoane cu nevoi speciale în fotografiile tale?”, 
întrebau ei. Așa că le-am răspuns cu bucurie.

Folosesc fotografia ca platformă pentru a ne spune 
povestea, pentru a crește gradul de conștientizare, pentru 
a elimina conotațiile negative ale societății și pentru a îm-
piedica ceea ce ni s-a întâmplat să se întâmple și altora - și 
toate astea fără să spun vreun cuvânt. Pozele cu tine și 
cu prietenii tăi, draga mea fiică, au vorbit tare și clar și au 
fost înțelese în toate limbile de pe glob, înduioșind inimi 
și schimbând opinii. 

(continuare în pag. 12)

Fiicei mele cu sindrom Down: ești o persoană care 
schimbă lumea, o sursă nestăvilită de iubire
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Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
una din cele mai prestigioase universități din lume, 
a anunțat înființarea unui centru de cercetare pentru 
sindromul Down. Fundația Alana, ONG dedicat cer-
cetărilor în domeniul sănătății, educației incluzive și 
mediului, a donat suma de 28 milioane dolari  pentru 
lansarea centrului, care se va numi Alana Down 
Syndrome Center  și  va fi unul din cele mai mari și 
moderne din lume.

Centrul va reuni cercetători din diferite domenii, 
printre care biologie, inginerie, neurologie, IT, care 
își vor uni eforturile pentru a găsi modalități de a 
îmbunătăți viața persoanelor cu sindrom Down, în 

special cu ajutorul tehnologiei. De asemenea, cer-
cetările se vor concentra și pe găsirea unor terapii, 
prin analizarea datelor genomului, pentru a încerca 
anticiparea simptomelor pe care le vor dezvolta 
persoanele cu sindrom Down și prin maparea 3D a 
creierului pentru a determina efectul cromozomului în 
plus asupra celulelor nervoase. Totodată, centrul va 
oferi training și consultanță pentru carieră, astfel încât 
tinerii cercetători să fie atrași să aleagă domeniul 
sin-dromului Down pentru activitatea de cercetare. 

„Este o abordare inovativă care nu se concentrea-
ză pe dizabilitate, ci pe obstacolele pe care trebuie să 

le depășească cei cu sindrom Down pentru a reuși 
în viață”, a declarat Marcos Misti, co-președinte al 
Alana Foundation. Misti și soția lui, Ana Lucia Villela, 
co-președinte al Alana Foundation, au un copil cu 
sindrom Down.

„Multă lume consideră persoanele cu sindrom 
Down o parte importantă a societății. Centrul va 
ajuta populația în general cu descoperiri privind 
cancerul sau Alzheimer, dar mai ales va reafirma 
importanța și valoarea persoanelor cu sindrom 
Down”, este de părere Angelika Amon, cercetător 
în domeniul biologiei celulare și moleculare, care va 
îndeplini funcția de coordonator al centrului. Potrivit 

National Down Syndrome Congress (Congresul 
Național pentru Sindrom Down), Down este anoma-
lia genetică majoră cea mai puțin finanțată de către 
National Institutes of Health (Institutul Național de 
Sănătate). În aceste condiții, cercetările centrului 
vor ajuta la îmbunătățirea vieții persoanelor cu sin-
drom Down din lume prin identificarea de tratamente 
mai bune care să le îmbunătățească calitatea vieții 
și poate că rezultatele cercetărilor vor reduce avor-
turile eugenice care ucid copiii nenăscuți identificați 
cu sindrom Down.

Sursă: liveaction (stiripentruviata.ro)

Centru de cercetare pentru îmbunătățirea 
vieții persoanelor cu sindrom Down creat la 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) cu 
ajutorul unei donații de 28 milioane dolari
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Sindromul Down este un diagnostic care ade-
sea duce la avort, de cele mai multe ori dintr-o 
preocupare greşită a părinţilor în privința viitoarei 
suferinţe a copilului. Nici societatea nu arată 
prea multă compasiune, drept dovadă numărul 
ridicat de avorturi pe criterii legate de perfecţiune 
genetică. Însă copiii cu deficienţe arată mereu 
contrariul: ei sunt la fel cu noi, iar problema reală 
nu e la ei, ci la cei care nu pot să-i înţeleagă. Te-
odosia, un copil cu sindrom Down, dintr-o familie 
numeroasă, este exact exem-
plul de care avem nevoie.

 Copiii cu deficienţe sunt 
nişte ciudaţi. Asta e perspec-
tiva generală. Ne deranjează, 
ne tulbură, ne incomodează 
prin faptul că au nevoie de un 
tratament aparte. Nu suntem 
capabili să-i înţelegem, în 
superioritatea noastră, motiv 
pentru care îi marginalizăm 
şi îi respingem. Dacă luăm în 
considerare viziunea Bisericii, 
nu ar trebui să desconside-
răm pe nimeni, pentru că nici 
o viaţă nu e mai importantă 
decât alta. Drept urmare, nu 
este nici o logică morală în 
sacrificarea celor mai slabi în 
favoarea celor puternici. Şi totuşi, părinţii sunt 
puşi în faţa unei alegeri radicale: să lase să se 
nască copilul dorit, sacrificându-se pe ei înşişi, 
sau, decât să se chinuie, să-l omoare înainte ca 
el să conştientizeze drama vieţii lui.

Medicina modernă este pe marginea prăpas-
tiei eugeniei. Avortul pe motive de imperfecţiuni 
genetice sau de altă natură, cum ar fi sindromul 
Down, nu poate duce la o societate perfectă, 
ci dimpotrivă, duce la un dezechilibru moral, 
emoţional şi sufletesc. Sindromul Down apare 
atunci când un individ are un extra cromozom 
21. Acest material genetic suplimentar alterează 
cursul dezvoltării şi cauzează acele caracteristici 
asociate cu sindromul Down: tonusul muscular 
scăzut, statura mică, o apropiere specifică a 
ochilor şi o singură linie mai adâncă de-a lungul 

palmei. Fiecare persoană cu sindrom Down este 
un individ unic şi poate avea aceste caracteristici 
de diferite intensităţi, poate chiar deloc.

„Dacă Dumnezeu va vrea să fie totul bine, 
aşa va fi...”

Teodosia este o fetiţă minunată de 3 ani şi 4 
luni, al şaselea copil dintr-o familie iubitoare cu 8 
copii din satul Săveni, judeţul Botoşani. Cel mai 

mare dintre fraţi a terminat liceul, iar restul sunt 
încă elevi. Cei doi frăţiori mai mici sunt gemeni şi 
au doar un an şi jumătate, dar sunt mai dezvoltaţi 
decât ea din punct de vedere motor şi intelectual. 
Asta pentru că Teodosia are sindromul Down. Nu 
e cazul să o compătimim. Este iubită şi îngrijită, 
chiar dacă părinţii se descurcă foarte greu din 
punct de vedere financiar. Însă e un copil fericit 
şi nu împlineşte deloc profeţia socială cum că 
face parte dintr-o categorie condamnată la sufe-
rinţă pe viaţă. „Muncim la câmp şi ne agonisim 
mâncarea. Avem ceva pământ în arendă de la 
o mătuşă şi aşa ne descurcăm, dar altfel nu am 
reuşi, că n-am avea nimic. Dacă ar fi să stăm 
numai cu alocaţiile şi bănuţii pe care îi luăm 
lunar pentru fată, ce-am face?, că trebuie să-i 
luăm şi ei tratament. Şi aşa trebuie să muncim la 

Sindromul Down, între dizabilitate 
şi binecuvântare: „Din cei opt copii, 

noi o iubim mai mult pe ea”
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câmp”, ne-a explicat tatăl, consolidând ideea că 
nu contează numărul de copii, ci comportamentul 
părinţilor vizavi de viaţa lor.

Teodosia este un copil cuminte, însă nu poate 
vorbi și nici nu poate merge. Este la nivelul unui 
copil de un an, care spune câteva cuvinte şi se 
bazează mai mult pe gesturi şi sunete. Are ne-
voie de terapie logopedică şi fizioterapie pentru 
a i se ameliora problemele, însă, când mai sunt 
şapte copii de crescut, fără ajutor din partea 
nimănui, e un sacrificiu destul de consistent. „Ne-
am obişnuit cu ea. Mi-e milă doar că nu poate 
să meargă. De asta mi-am dorit foarte mult să 
merg cu ea să fac fizioterapie şi logopedie. Dacă 
făceam cu ea cum trebuia, până acum mergea. 
Când am fost însărcinată cu gemenii, am fost cu 
ea la fizioterapie, aşa, cu burtă. Atunci medicul 
cu care am făcut procedurile mi-a zis că ar fi bine 
să merg la medic să vedem dacă e totul în regulă 
cu copilul, că nu ştiam atunci că vor fi gemeni, 
şi i-am zis atunci că nu mă duc, pentru că dacă 
Dumnezeu va vrea să fie totul bine, sau să fie cu 
probleme, aşa va fi”, ne-a explicat mama.

Teodosia oferă o iubire sinceră cum nici 
un alt copil nu o face

Unul dintre motivele pentru care părinţii unui 
copil cu sindrom Down recurg la avort este pre-
siunea foarte mare din exterior. De la medici 
până la familie, toată lumea spune că nu „merită” 
să pedepseşti un copil şi să-l „chinui” o viaţă 
întreagă. Şi li se creează părinţilor sentimentul 
de neputinţă în faţa diagnosticului de „nevoi 
speciale”. Dar în momentul în care îţi aminteşti 
de Dumnezeu, îţi dai seama că totul se întâmplă 
cu un scop. Mai ales că Teodosia avea şi o soră 
geamănă, perfect sănătoasă, dar care a murit 
la naştere. „La început, când am aflat, am căzut 
aşa într-o depresie, dar pe urmă m-am obişnuit. 
Oricum, pentru fata asta, nu mi-au depistat de 
la naştere că are Down. Mi-a spus medicul de 
familie după o lună. Ea a văzut de la început 
că ceva nu este în regulă şi, când mi-a spus, 
m-am pierdut cu firea. Şi m-am dus la Botoşani 
la control la neurolog, iar pe urmă am fost la Iaşi 
şi i-am făcut testul genetic. Aşa, ca fizionomie, 
puţin de tot avea trăsăturile specifice, când era 
mică. Dacă năşteam la Iaşi îşi dădeau seama 
medicii din prima despre ce este vorba, dar aici 
în Săveni cine să-mi spună?”, ne-a mai povestit 
mama Teodosiei.

I-am întrebat pe părinţi dacă au vreun regret 
legat de Teodosia, de boala ei sau de pierderea 
unui copil sănătos şi supravieţuirea celui bolnav. 
Răspunsul a fost pe cât de prompt, pe atât de plin 
de dragoste părintească. Şi ei ne-au demonstrat, 
încă o dată, că a fi părinte nu are legătură cu 
educaţia, cu provenienţa socială, cu mediul sau 
nivelul de trai: „Eu o iubesc pe asta mică! Poate 
să vină cineva să-mi spună dă-mi-o mie, că eu am 
cu ce să o ţin, că nici nu mă gândesc să o dau. 
Ea pe toţi îi iubeşte şi se joacă, aşa cum ştie ea. 
Dacă nu avea ea boala asta, cred că era şi mai 
şi...”, ne-a mărturisit tatăl. „Din cei opt copii, noi o 
iubim mai mult pe ea, decât pe ceilalţi, pentru că 
ea are mai multă nevoie de noi. Aşa s-a ataşat 
ea de noi şi e mai apropiată şi ne-am ataşat şi noi 
de ea”, a completat şi mama. Copiii cu sindrom 
Down, având şi retard intelectual, acţionează mai 
mult instinctual, au aceleaşi nevoi şi manifestări 
ca orice alt copil, dar mai profunde şi mai intense.

Când a mers la medic să i se confirme pro-
blema Teodosiei, a venit şi reacţia automată din 
partea acestuia: de ce nu a fost să facă avort? 
Atunci mama i-a spus că nu a ştiut din timpul 
sarcinii, pentru că nu şi-a permis o supraveghere 
medicală constantă, însă chiar dacă ar fi ştiut, ar 
fi păstrat copilul. „E greu cu ea, dar sunt şi pro-
bleme mai mari, sunt şi cazuri mai grele. Când 
avea un an am stat cu ea în spital 3 săptămâni, 
că am crezut că o pierd atunci. A făcut bronşită. 
Am fost cu ea la Iaşi la comisie şi atunci era iar-
nă, era decembrie, minus 20 de grade afară, iar 
noi am mers cu autobuzul, pentru că nu aveam 
bani să mergem cu o maşină. Şi ea a tras aerul 
acela rece şi a făcut o pneumonie de nu am 
ştiut ce să mai facem cu ea. Dar mi-au tratat-o 
medicii şi de atunci nu am mai avut probleme cu 
ea. M-am acomodat cu toate, că dacă am avut 
copii şi înainte, eram obişnuită cu greutăţile”, 
ne-a explicat mama.

Oamenii cu sindrom Down sunt predispuşi 
la anumite probleme medicale, printre care 
se numără malformaţiile cardiace congenitale 
sau boala Alzheimer. Mai mult, toţi cei care au 
această problemă trec prin întârzieri cognitive, 
dar efectul este de obicei destul de blând şi nu 
reprezintă un indicativ pentru calităţile şi talen-
tele pe care le are fiecare individ. Teodosia este 
considerată o binecuvântare pentru familie, aşa 
cum şi ea este binecuvântată că s-a născut într-o 
astfel de familie. (doxologia.ro)

Daniela Bălinişteanu
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Nu-ți clădi viitorul pe mormântul 
pruncilor tăi!

Spun şi nu greşesc: în timpul de 
faţă tinerii nu ştiu să fie prieteni. Pri-
etenia nu reuşeşte să se coacă, de-
oarece totul este sfâşiat de intimitate, 
după care nu este nici prietenie şi nici 
dragoste. Mai departe, urmează iadul. 
Iadul pervesiunilor, al vieţii călcate în 
picioare. Bine ar fi dacă iadul acesta 
ar afecta numai o viaţă, dar la baza 
unui asemenea viitor stau sicriaşele 
pruncilor.

De câte ori ţi-am spus cum să pro-
cedezi, şi tu parcă tot n-ai şti? Nu, co-
pilă, tu le ştii pe toate, şi din cuvântul 
nostru, şi din propria experienţă; dar 
nu te lasă inima să faci cum ar trebui. 
Vrei libertate în distracţii, pentru a fi ca 
ceilalţi. Dar azi, „ca ceilalţi” înseamnă 
a fi după duhul lumii acesteia, iar nu 
după Dumnezeu. A fi ca ceilalţi îţi 
aduce o boală înfricoşătoare în viitor 
şi o nenorocire, pe care nu o vei putea 
ocoli.

Hai să vorbim de problemele tale 
sentimentale. Oare e greu ca, dintru 
început, atunci când ispita abia se 
naşte, să o îndepărtezi? Însă tu laşi 

simţurile să se adâncească în păcat, 
după care urmează lacrimi şi deza-
măgire. Spun şi nu greşesc: în timpul 
de faţă tinerii nu ştiu să fie prieteni. 
Prietenia nu reuşeşte să se coacă, 
deoarece totul este sfâşiat de intimi-
tate, după care nu este nici prietenie 
şi nici dragoste.

Mai departe, urmează iadul. Ia-
dul pervesiunilor, al vieţii călcate în 
picioare. Bine ar fi dacă iadul acesta 
ar afecta numai o viaţă, dar la baza 
unui asemenea viitor stau sicriaşele 
pruncilor. Iată, aceasta este tot ce am 
vrut să-ţi spun.

Domnul nu face greşeli, iar dacă 
omul Îi este credincios, atunci această 
credinţă îi e răsplătită cu fericirea de 
a trăi cu suflet limpede şi cu o con-
ştiinţă împăcată. Iar tu să alegi. Căci 
alegerea trebuie să o facă fiecare om 
în parte.

(Arhimandritul Ioan Krestiankin, 
Povăţuiri pe drumul Crucii, Editura de 
Suflet, Bucureşti, 2013, pp. 170-171) 
- doxologia.ro

Arhimandritul Ioan Krestiankin

Fiicei mele cu sindrom Down: ești o persoană care 
schimbă lumea, o sursă nestăvilită de iubire

(Urmare din pag. 8)
Voi folosi talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru 

a continua să lupt pentru tine și pentru toți prietenii tăi din 
întreaga lume. Și într-o zi, când nu voi mai fi aici, sper că 
voi fi lăsat o urmă pe această planetă.

Ai transformat Paperdolls Photography într-o campanie 
globală și mulți prieteni ni s-au alăturat. Nu ești singură. 
Ai devenit preferata comunității globale de persoane cu 
abilități speciale prin creșterea gradului de conștientizare 
în fiecare loc în care chipul tău este afișat. La numai 3 
ani, ai apărut la televizor de cel puțin 3 ori, ca să nu mai 
vorbim de faptul că în întreaga lume, chipul tău frumos 
a fost publicat în diverse reviste, bloguri și alte materiale 
media. Toate astea doar prin propriul tău fel de a fi.

Impactul pe care l-ai avut asupra unor oameni complet 
străini mă uimește. Oamenii mi-au scris despre modul în 
care le-ai schimbat viața și le-ai dat o nouă perspectivă 
asupra felului lor de a fi ca indivizi. Vezi cât sunt de mân-
dră de tine, Hannah Grace? Poți vedea acest lucru? Îți 
este clar că ești un dar? Îți dai seama cât de iubită ești? 
Oamenii ne opresc în magazine și încep să plângă, adre-
sându-ne doar cuvintele: „Este atât de frumoasă”. Eu le 
răspund: „Mulțumesc. Sunteți bine?” Aceștia dau doar din 
cap și pleacă. Asta e cu adevărat o superputere pe care 
o ai, copilul meu.

Voi încheia cu acest lucru (deși povestea ta e departe 
de a se fi terminat): Ești atât de uimitoare și nu uita nici-
odată aceste cuvinte de la mama ta. TU EȘTI DE VIȚĂ 
NOBILĂ. Ești frumoasă. Ești o oportunitate. Ești capabilă 
și poți face orice dorești. Ești o binecuvântare. Ești unică. 
Ești o sărbătoare. Ești o făptură minunată! Esti cea de-a 
opta minune a lumii. Tu ești fiica mea. Ești parte din mine și 
niciodată nu mi-aș dori să fii altfel. Vei continua să schimbi 
această lume, inimă cu inimă. Eu sunt alături de tine și 
îți vin în ajutor, cu fiecare portret uimitor pe care ți-l fac. 

Putem vorbi fără niciun cuvânt prin fotografie, deoarece 
imaginile pot fi înțelese în fiecare limbă, iar dragostea ce 
strălucește prin ele spune totul.

Ești mai presus de toate, fiica pe care am visat-o și 
pentru care m-am rugat. Mulțumesc că m-ai iubit în ciuda 
multor eșecuri. Majoritatea zilelor nu mă simt vrednică 
să fiu mama ta. Ești o persoană care schimbă lumea, 
un mentor, o sursă nestăvilită de iubire pură. Ești bună 
la suflet, pură și înainte de toate inocentă. Ești o sursă 
de inspirație și iubită de mulți oameni. Din toate poveștile 
lumii, atât cele vechi, cât și noi, preferata mea din toate 
este... Povestea TA.

Cu dragoste eternă, 
Mama ta

Sursa: inspiremore.com – preluat de pe doxologia.ro


