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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 27, anul 6, săptămâna 1 – 7 octombrie 2018 

 

Cuprins: 

 
 1 Octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice 

 Selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2018 

 1000 de copii din familii defavorizate vor putea învăța gratuit robotică 

 Kaufland România și Asociația Climb Again deschid primul centru de terapie prin sport 

pentru copiii cu nevoi speciale din România 

 5 Octombrie - Ziua Internationala a Educatiei 

 S-a dat startul înscrierilor pentru observatori la referendum 

 ”Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească” 

 10 motive pentru care copiii sunt cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla 
 

 

 

 1 Octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice 
 

În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite a consacrat ziua de 1 octombrie ca Zi 

internaţională a persoanelor în vârstă. 

 

Pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia 46/91 cu titlul  

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5lFMmshuwfI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5lFMmshuwfI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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“Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine  

în anii câştigaţi”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit 

şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se 

exprima şi de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de 

învăţare adecvate vârstei. 

 

 

 Selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 2018 

 
ANPD invită organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă. 

 

În acest sens, ANPD publică următoarele documente: 

 Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 2018; 

 Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică 

de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018; 

 Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi pentru anul 2018; 

 Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1085/2018 privind aprobarea Metodologiei 

de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 

2018; 

 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 187/2018 

pentru aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru 

selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018. 

 Clarificări cu privire la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 2018 

 

Informatii suplimentare: http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/programe-

finantate-de-anpd/ 

 

 

 1000 de copii din familii defavorizate vor putea învăța gratuit robotică 

 
Aproximativ 1.000 de copii din familii defavorizate din București vor putea învăța gratuit robotică 

și programare.  

 

Asociația E-Civis, cu sprijinul Microsoft, a lansat RoboHub, un spațiu de robotică unde copiilor li 

se va deschide drumul spre tehnologie și spre o gândire analitică, în cadrul unor cursuri oferite în 

cadrul programului „Alt Viitor”. Proiectul urmează să se desfășoare pe parcursul a doi ani. 

„Este foarte important ca ceea ce se întâmplă în școli să trezească cu adevărat pasiunea copiilor. 

Programarea poate fi anevoioasă și poate fi puțin atractivă dacă înveți doar sintaxa. În momentul în 

care însă cu niște blocuri de cod colorate faci să se miște un roboțel pe care tu ți-l alegi dintr-o 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Anunt-perticipare-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Anunt-perticipare-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Documentatie-proiecte-ONG-2018-_final.doc
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Documentatie-proiecte-ONG-2018-_final.doc
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Metodologie-proiecte-ONG-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Metodologie-proiecte-ONG-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Ordin-1085-metodologie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Ordin-1085-metodologie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Ordin-1085-metodologie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Decizia-187-documentatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Decizia-187-documentatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Decizia-187-documentatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Clarificari-1.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Clarificari-1.pdf
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recuzită lucrurile devin pasiune”, a declarat pentru Republica.ro Adela Bradu, Head 

Communication & Corporate Affairs în cadrul Microsoft. 

 

 

 

Dincolo de faptul că este o meserie a prezentului și a viitorului, informatica aduce beneficii mult 

mai mari. „Credem că informatica are acele componente necesare succesului în viitor, dincolo de 

tehnologie. Cine reușește să scrie cod are o minte foarte structurată. Informatica îți oferă o gândire 

analitică, creativitate, capacitatea de a lua decizii structurate”, explică Adela Bradu. 

 

Cursurile vor fi gratuite pentru copiii care primesc burse sociale de la școală, iar pentru cei proveniți 

din familii cu venituri lunare de 4.000 de lei tariful este de 150 de lei pe modul.  

 

Lecțiile se vor desfășura sâmbăta și duminica și vor fi susținute de voluntari, iar primele cursuri 

încep pe 29 septembrie. Părinții îi pot înscrie deja pe cei mici la modulele de inițiere în robotică. 

Înscrierile se pot face aici: str. Mihai Eminescu 19-21, etaj 5, camera 506, sector 1, Bucuresti 

e-mail: office@e-civis.eu,  telefon: 0721 678 764, Facebook/Asociatia E-Civis 

 

Într-o grupă vor fi 20 de locuri, iar durata unei ședințe este de o oră - o oră și jumătate. Cursurile se 

adresează grupelor de vârstă 7-10 ani și 10-14 ani. 

„Vrem să oferim acces la tehnologie copiilor din familii care nu își permit un curs de robotică sau 

programare”, a spus Ana-Maria Stancu, președintele asociației E-Civis. 

 

 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ByCQzadgYvLvfo3KifPPOeVD.s1pgO9Yr6Gnsh83hfX.M7/stparam=sgmknkgmcs/fastid=eslcexrbypwdisdhgjwijsnuukmd/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Frepublica.ro%2Ftag%2Falt-viitor
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ByCQzadgYvLvfo3KifPPOeVD.s1pgO9Yr6Gnsh83hfX.M7/stparam=sgmknkgmcs/fastid=eslcexrbypwdisdhgjwijsnuukmd/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Frepublica.ro%2Ftag%2Falt-viitor
http://e-civis.eu/contact/
mailto:office@e-civis.eu
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Lansarea RoboHub face parte din proiectul Everyone Digital, dezvoltat în cadrul programului „Alt 

Viitor”, care își propune să dezvolte competențele digitale, cu accent pe programare, pentru 11.000 

de elevi români și să asigure formări de specialitate pentru 4.500 de profesori, care vor învăța astfel 

cum să aducă noile tehnologii mai aproape de copii. Investiția Microsoft în cadrul programului „Alt 

Viitor” este de un milion de dolari și se întinde pe durata a doi ani. 
https://republica.ro, 26 septembrie 2018, autor Loredana Voiculescu 

 

 

 Kaufland România și Asociația Climb Again deschid primul centru de 

terapie prin sport pentru copiii cu nevoi speciale din România 
 

Kaufland România și Asociația Climb Again au deschis primul centru din România de terapie 

prin escaladă și sport pentru copiii nevăzători sau cu dizabilități. 
 

Centrul Climb Again este situat pe șoseaua Berceni, numărul 8, București și găzduiește o sală de 

escaladă și aventură, săli de antrenament și spații de terapie pentru tinerii beneficiari. 

Echipa Centrului Climb Again reunește specialiști din diferite domenii, care oferă o abordare 

terapeutică integrativă. Pe lângă antrenamentele sportive dedicate, copiii beneficiază de sprijin 

psihologic și terapeutic, precum și de coaching, pentru o mai bună integrare socială. 

 

Prin deschiderea acestui Centru, capacitatea operațională a Asociației Climb Again crește 

semnificativ, astfel că peste 2.000 de copii cu deficiențe vor putea beneficia anual de sprijin 

terapeutic integrativ, de zece ori mai mult față de perioada anterioară deschiderii centrului. 

 

Asociația Climb Again oferă sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, kinetoterapie și consiliere 

https://republica.ro/zalt-viitor-programul-care-investeste-un-milion-de-dolari-pentru-a-i-invata-pe-elevii-romani-programare
https://republica.ro/zalt-viitor-programul-care-investeste-un-milion-de-dolari-pentru-a-i-invata-pe-elevii-romani-programare
https://republica.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5lFMmshuwfI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5lFMmshuwfI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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psihologică pentru copii și tineri cu deficiențe, iar rezultatele sunt impresionante. Primii beneficiari 

și-au reconfigurat stilul de viață și au realizat lucruri ce păreau imposibile, fie că vorbim despre cei 

care se simt pregătiți să-și găsească un job, de tinerii nevăzători care și-au învins jena de a ieși în 

public cu bastonul sau de cei care, acum, fac performanță la competiții naționale și internaționale de 

paraclimbing. 

 

,,Misiunea Climb Again este să ofere o viață normală persoanelor cu dizabilități. Ce înseamnă o 

viață normală? Înseamnă o viață în care au șansa să își atingă propriul potențial, la fel cum o au și 

persoanele fără dizabilități. Punem foarte mare accent pe abilitățile care îi ajută pe copii să aibă o 

viață independentă și să se integreze cu normă întreagă în societate,” spune Claudiu Miu, fondator 

și Președinte al Asociației Climb Again și campion balcanic la escaladă. 

 

Înființarea Centrului Climb Again a fost posibilă datorită susținerii acordate de Kaufland România, 

precum și datorită sprijinului acordat de partenerii Asociației și a miilor de donatori individuali care 

s-au implicat în campania ”Pune-te în ochii lor”, desfășurată în această vară. 

,,La Kaufland România credem în șanse egale pentru toti. Prin proiectul Climb Again, ne dorim ca 

și copiii cu nevoi speciale să aibă parte de experiențe care să le dovedească faptul că nu există 

limite, că pot să depășească bariere, să experimenteze și să facă performanță. Dincolo de 

beneficiile fizice ale sportului, centrul de escaladă reprezintă pentru acești copii si o modalitate de 

a socializa. Este un pas spre autonomie, spre o viață independentă”, a declarat Anna Katharina 

Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România. 

 

 
(…) 

Despre Asociația Climb Again 
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Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de 

Alpinism și Escaladă (FRAE). Încă din 2014, Climb Again oferă sesiuni gratuite de terapie prin 

escaladă, kinetoterapie și consiliere psihologică pentru copii și tineri cu deficiențe, cu rezultatele 

impresionante. 

Despre Kaufland România 

(...) Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.kaufland.ro 
sursa: Romania pozitiva, 27 septembrie 2018 

 
 

 

    5 Octombrie - Ziua Internationala a Educatiei 

 
Ziua Internationala a Educatiei 2018 este sarbatorita pe 5 octombrie. Conform MEN, tinand cont de 

prevederile contractului colectiv de munca unic, incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale 

(MEN) si federatiile sindicale reprezentative din invatamant, "partile (semnatare) convin sa 

sarbatoreasca pe 5 Iunie - Ziua invatatorului si pe 5 Octombrie - Ziua Internationala a Educatiei, 

organizand impreuna, in timpul programului de lucru, manifestari specifice dedicate acestor 

evenimente". 

 

 S-a dat startul înscrierilor pentru observatori la referendum 

 
Mai multe organizații ale societății civile, parte din campania Fiecarevot, se pregătesc de observarea 

referendumului din 6 - 7 octombrie. Va fi nevoie de observatori independenţi la toate cele peste 

19.000 de secţii de votare din ţară, dar și în străinătate, motiv pentru care FiecareVot îi invită pe 

oamenii preocupaţi de corectitudinea referendumului să se înscrie pe listele de voluntari. 

 

 

http://www.kaufland.ro/
http://www.fiecarevot.ro/
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 În lipsa sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV), rolul observatorilor va fi 

unul foarte important. Pentru ca cele două zile de referendum să se desfăşoare fără nereguli, este 

nevoie de o mobilizare masivă a tuturor cetăţenilor care-şi doresc să monitorizeze fiecare etapă a 

procesului de vot. 

  

Cei care vor să devină observatori se pot înscrie pe pagina www.fiecarevot.ro/observator, până 

la 4 octombrie, pentru Bucureşti (sau dacă pot ridica acreditările din București) şi până la 2 

octombrie, cel târziu, pentru restul ţării şi diaspora. Cei care nu pot să participe direct, pot să 

susţină activitatea voluntarilor printr-o donaţie către Fondul pentru Democraţie. 

  

Observatorii vor participa la sesiuni de pregătire, în București și online, vor avea acces la Manualul 

Observatorului şi la fișele de observare pentru cele două zile ale referendumului, dar și la asistență 

pe toată perioada procesului. În plus, vor putea sesiza rapid orice fel de nereguli observate în cele 

două zile de vot prin aplicaţia pentru smartphone Monitorizare Vot, dezvoltată de echipa 

Code4Romania. 

  

Pentru a se înscrie ca observatori, voluntarii trebuie să aibă peste 18 ani, să nu aibă drepturile 

electorale interzise și să nu fie membri într-un partid sau formațiune politică. De asemenea, trebuie 

să cunoască şi să respecte Codul de Conduită al observatorului independent. Implicarea celor 

interesaţi trebuie să fie voluntară, activitatea de observator nefiind una remunerată. 

  

Până la referendum, toţi cetăţenii care observă nereguli legate de campanie sau de organizarea 

votului le pot sesiza online prin platforma www.votcorect.ro, unde au la dispoziţie şi alte informaţii 

legate de procedura de vot, precum și întrebări frecvente. 

  

În zilele de 6 şi 7 octombrie, oamenii vor putea suna la numerele 0800 080 200 (gratuit, pentru 

România) și +40212 039 020 (cu plată, pentru străinătate), pentru a intra în legătură cu un call 

center dedicat şi a primi asistență în situații de încălcare a legii sau de fraudă. 

  

Având în vedere termene scurte pentru organizarea referendumului, îi invităm pe toți cei interesați 

să urmărească în mod constant actualizările de pe paginile 

web www.fiecarevot.ro și www.votcorect.ro 
 sursa: stiriong, 25 septembrie 2018 

 
 

 EDIȚIE ANIVERSARĂ ”Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie 

românească” 
 

Tema conferinței: „Confluențe și interferențe metodologice în procesul psihoterapeutic și în 

dezvoltarea personală” 

 

Ediţia a VIII-a, 3 – 4 Noiembrie 2018 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, șos. Panduri 90, București, sect. 5 

http://www.fiecarevot.ro/observator
https://fiecarevot.fondulpentrudemocratie.ro/
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dro.code4.monitorizarevot&h=AT2mrAMG0v2VjqfBuM_6eYptsT6XY5aBQ_qOlagYB7YF59YYE1WanRmC9PNXliUDfrpDS-EuJFw-MaeYAF7-EE3A059DZ5Arzqsskx_NdJm1INEhC3e5z2Njc35jBLU_iEU
https://fiecarevot.ro/cod-de-conduita
http://www.votcorect.ro/
http://www.votcorect.ro/
http://www.fiecarevot.ro/
http://www.votcorect.ro/
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Cu bucurie vă invităm să luați parte la o manifestare academică deja cunoscută și apreciată de 

dumneavoastră, care anul acesta reunește în jurul unui prilej deosebit, specialiști consacrați și 

apreciați în domeniile lor de expertiză. 

 

Ediția Aniversară ”Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească” va reuni sub 

tema ”Confluențe și interferențe metodologice în procesul psihoterapeutic și în dezvoltarea 

personală” cercetarea, practica, ideile, inovațiile și provocările specialiștilor care au creat oferta de 

manifestări ale conferinței, în încercarea de a găsi un limbaj comun și elemente de noutate cât mai 

orientate către interesul beneficiarilor. 

 

Metoda T.U. (Terapia Unificării) a deschis fenomenul psihoterapeutic experienţial – umanist în 

România și de peste 20 de ani asigură cadrul conceptual de formare profesională și dezvoltare 

personală în Psihoterapia Experiențială a Unificării, Consiliere Psihologică și Psihologie Clinică. 

Ca de fiecare dată încercăm să sprijinim efortul colectiv de formare continuă al specialiştilor din 

domeniu, precum şi al celor din domeniile conexe (medical, educaţional, social). Ne adresăm cu 

deschidere şi căldură tinerilor aspiranţi la competenţa vocaţională de psihoterapeut, consilier 

psihologic sau trainer de dezvoltare personală, cât şi studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. 

Evenimentul de anul acesta se va orienta către câteva direcții semnificative: 
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 deschidere și încurajarea dialogului și a creativității în îmbunătățirea serviciilor psihologice 

și terapeutice în interesul beneficiarilor 

 punctele cheie ale cunoașterii actuale din domeniul asistării psihologice și direcții inovative 

de dezvoltare 

 eficiența psihoterapiei: bârfe, snoave, șușanale (mituri, realități, cunoașterea actuală) 

 stimularea abordărilor interdisciplinare şi asociate; 

 asistarea complexă, holistică a problemelor şi provocărilor cu impact psihosomatic şi 

psihotraumatogen; 

 depășirea barierelor inter-profesionale în calea progresului domeniului asistării psihologice 

Vă aşteptăm cu uşile minţii şi inimii larg deschise! Curiozitatea și deschiderea noastră sperăm să fie 

contagioase în efervescența unor subiecte atât de profunde. Sperăm să ne conectăm şi unificăm 

ideile şi eforturile pentru o dezvoltare profesională de calitate, sub semnul autenticităţii, realismului 

şi al responsabilităţii. Aşadar, sunteţi bineveniţi din toate direcţiile, în jurul “mesei rotunde” care îşi 

extinde graniţele la nesfârşit, în slujba cunoaşterii, sănătăţii, a vieţii şi a armoniei personale şi 

colective. 

Conferinţa include prezentare de lucrări și postere, prelegeri, și 36 de workshop-uri. Programul 

complet şi alte detalii, găsiţi pe www.sper.ro/conferinta  

 

 

 10 motive pentru care copiii sunt cel mai bun lucru care ni se poate 

întâmpla 

 

 

http://www.sper.ro/conferinta
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Uneori vreau o pauză de la stres, griji, viteza cu care jonglez aspecte diverse ale vieții mele, presiuni 

ce-mi apasă pe umeri și responsabilități. Vreau să uit, să fug. Să mă deconectez pentru… a mă 

conecta la altceva. Un altceva mai liniștit, mai profund, care să dea sens întregii agitații. 

Însă pot zice cu mâna pe inimă – nimic nu se compară cu a fi în preajma copiilor. Doar să aud 

gălăgia pe care o emană un grup de copii sau să am contact vizual cu un puști poznaș și sunt ca 

nouă. Cum așa? 

Care e „farmecul” pe care îl au asupra mea acești mici indivizi? 

Câteva din motivele pentru care-mi sunt așa dragi: 

 

Bucuria lor! 

Copiii sunt bucuroși fără un motiv anume, doar „de-aia”! Le sclipesc ochii, vorbesc tare și își mișcă 

corpul în fel și chip debordând de energie! Iar lucrul ăsta este așa revigorant! Și îl primim gratis, 

doar ciulind urechile când trecem pe lângă o școală sau observând pentru o secundă copiii cu care 

ne intersectăm zilnic. (Cei ce au proprii copii pot beneficia de asta în aproape orice secundă!) 

Simplitatea 

Uneori adulții complică lucrurile inutil. Băiețelul meu îmi reamintește deseori că simplitatea e 

cheia: ca atunci când pentru a merge în parc pregătesc ghiozdan cu apă, fructe, geci, șepci, jocuri 

etc iar el spune: “hai doar să mergem!”. 

Puritatea 

Privirea unui copil are ceva ce rar văd în ochii adulților: acea puritate, acea vulnerabilitate prin care 

se arată lumii fără frică. 

Prospețimea și perseverența 

Copiii sunt neatinși de fricile, temerile, convingerile limitative ale adulților și din cauza asta au o cu 

totul altă perspectivă asupra a ceea ce este posibil și nu renunță la ce își propun. O fetiță m-a rugat 

într-o zi, pe când eram în parc, să o ajut să desprindă fluturașul prins in teiul sub care juca 

badminton. Am încercat de câteva ori și am zis: “nu se poate” iar apoi am plecat. Când trec iar pe 

acolo, peste o oră, dăduse fluturașul jos! Când am întrebat-o cum, mi-a zis că a aruncat cu paleta 

până i-a reușit! (Eu nu luasem asta în calcul ca să nu stric paleta) 

Încrederea și credința pe care ni le acordă. 

Un copil o să creadă ce îi spui (până la proba contrarie) și o să îți acorde mai mult decât prezumția 

de nevinovăție. Cumva similar cu zicala aceea “fii persoana care câinele tău crede că ești”, cam așa 

cu cei mici. Ei ne văd mai sus decât suntem iar asta e o șansă de a ne ridica la acest nivel! 

Clipa de acum! 

Da, cu toți plătim facturi, avem termene limită, presiuni, regrete. Din trei timpuri posibile, trecutul 

și viitorul își dispută cel mai adesea teritoriul asupra minților noastre, absorbindu-ne într-un vârtej 

al grijilor și preocupărilor ce ne deconectează de la cel mai important timp: prezentul. Însă încearcă 

să te gândești la facturi în prezența unui copil cu ochii aceia sclipitori care se roagă de tine să vă 

jucați de-a șantierul de construcții sau cursele de mașini! Iar odată prins/ă în joc, totul capătă o altă 

perspectivă. Facturile nu mai par așa relevante după ce ai luat parte la o luptă intergalactică între 

călăreți justițiari! 

Testul suprem: ești în echilibru? 

Prezența unui copil te va testa, te va solicita într-un fel cu totul diferit de cel în care fac adulții. Iar 

dacă ești în echilibru, vei face față testului. Dacă nu, vor apare tot felul de emoții negative, semn că 

mai sunt răni ce se vor vindecate și întrebări ce nu și-au găsit răspunsul în noi. 
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Amuzamentul 

Să fii în preajma copiilor este pur și simplu hazliu! Ei zâmbesc, chicotesc, sunt puși pe șotii, pe 

glume și râd gălăgios cu gura până la urechi. Cui nu îi priește o porție de așa ceva? 

Lipsa categorisirilor 

Cei mici nu au cutiuțele noastre de adulți pentru a separa și încadra lucruri, obiecte, oameni, 

fenomene. Băiețelul meu a auzit pe cineva zicând “uită-te la țiganii ăia!” și întorcând capul în 

direcția aia, neștiind ce înseamnă cuvântul, a zis: “nu sunt țigani, sunt copii”. Minunat, nu? 

Conectarea cu copilul din noi 

Timpul petrecut alături de copii este foarte prețios dacă te oferi cu totul. Pentru câteva momente te-

ai deconectat de la lume, de la gândurile care curg lanț și te-ai conectat la altceva. La copilul din 

fața ta. La prezent. La a fi, nu la a face. La o lume unde totul e posibil. Iar de te dai cu totul 

momentului, la finalul lui vei fi mai calm/ă, mai energic/ă, mai zâmbitor/oare, mai tu pentru că îți 

vei fi amintit lucrurile cele mai importante din viață: bucuria, toleranța, puritatea, imaginația fără 

limite, încrederea, momentul de acum. 

Mulțumim, dragi copii, pentru tot ce ne oferiți! 

 

P.S.: Această pledoarie nu exclude faptul că să ai copiii tăi este infernal de greu. Doar că 

experiența are două tăișuri: unul care te distruge și unul care te reconstruiește într-un om mai bun. 

Dacă permiți asta! 
sursa: www.republica.ro, 24septembrie 2018, autor Arina Angelescu 
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