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În amintirea bunicii mele dragi, Ana. 

Port în suflet dor de cer și de oameni autentici... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTUL PĂRINTELUI CARE-ȘI CREȘTE COPIII SĂ 

TRĂIASCĂ DIN PLIN… 

 

 

„Înainte de toate, vreau să știi: ești iubit și demn de iubire. 

Îți vei da seama de acest lucru din cuvintele și acțiunile mele – cel 

mai mult învățăm despre iubire din felul cum te tratez și cum mă 

tratez pe mine însumi. 

Vreau să te raportezi la lumea din jur, având sentimentul propriei 

valori.  

Vei afla că ești demn de iubire, de apartenență și bucurie, de fiecare 

dată când o să mă vezi practicând compasiunea față de sine și 

acceptându-mi imperfecțiunile. 

Vom exersa curajul la noi în familie, ne vom arăta celorlalți, îi vom 

lăsa să ne vadă, ne vom respecta vulnerabilitatea. 

Vom sta de vorbă între noi despre dificultățile și realizările noastre.  

Întotdeauna va fi loc și pentru unele și pentru celelalte, în familia 

noastră. 

Te vom învăța să ai compasiune, în primul rând exersând 

compasiunea față de noi înșine; apoi față de ceilalți. 

Vom stabili și respecta limite; vom pune la mare preț munca, 

speranța și perseverența. Odihna și jocul vor fi atât valori, cât și 

practici ale familiei noastre. 

Vei învăța să fii responsabil și respectuos, observându-ne făcând 

greșeli și încercând să le reparăm și, de asemenea, observând felul 

cum cerem de la ceilalți ce ne trebuie și cum vorbim despre 

sentimentele noastre. 

Vreau să cunoști bucuria, astfel încât să practicăm recunoștința 

împreună. 

Vreau să simți bucurie, astfel încât să învățăm împreună să fim 

vulnerabili. 

Când te vei confrunta cu nesiguranța și mesajele culturii 

nemulțumirii, îți vei trage forța din spiritul care e parte a vieții 

noastre de zi cu zi. 

Împreună vom plânge și vom înfrunta frica și durerea. 

Chiar dacă-mi voi dori să nu mai suferi, voi sta lângă tine și te voi 

învăța cum s-o simți. 

Vom râde, vom cânta, vom dansa și vom crea împreună. 



Vom putea fi mereu noi înșine, între noi. Indiferent de ce se va 

întâmpla, vei aparține întotdeauna familiei noastre. 

Acum, că-ți începi aventura unei vieți trăite din plin, cel mai mare 

dar pe care ți-l pot da este să trăiesc și să iubesc din tot sufletul și să 

îndrăznesc cu orice preț. 

Atunci când te voi învăța ceva, când îți voi arăta iubirea mea, n-o 

voi face perfect, dar vei putea să mă vezi așa 

cum sunt în realitate și voi considera întotdeauna ca pe un lucru 

sfânt să te văd așa cum ești în realitate. Să te văd  

așa cum ești tu însuți.” 

 

 

Profesor cercetător doctor BRENE BROWN 

Graduate College of Social Work 

Universitatea din Houston 
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PREFAȚĂ  

 

INCITANT ȘI INFORMATIV TOTODATĂ, titlul 

volumului Copilărie și parentalitate cu impact  pune „în 

joc” trei cuvinte-cheie pentru problematica circumscrisă, 

gata să stimuleze curiozitatea, indiferent de vârsta,  

ocupația, statutul cititorului. „Paradisul pierdut al 

părinților” (copilăria), „misiunea” parentală – onorată 

sau nu, conștientizată ori ba – și,  în fine, consecințele 

oricăruia dintre stiluri (exigent, autoritar, permisiv, 

neimplicat), urmări pe care le-am putea „boteza” drept  

amprentă fastă, „stâlp” al succesului personal și social, 

„marcă” a nereușitei, „dâră” adâncă în psihicul suferind 

al copilului, până departe, în viața de adult…, toate 

acestea „conviețuiesc”  într-o „formulă” persuasivă care 

trimite la necesitatea abordării unei astfel de teme, la 

urgența dezbaterii ei (și sub formă editorială), la efectele 

(rezultatele) neapărat trăite de copil, sigur constatate de 

el însuși, de psiholog, învățător, medic etc., la o 

constantă preocupare de ordin științific, de ce nu, la un 

semnal de alarmă vizând decidenți de toate rangurile și 

responsabilitățile. „Pariul” asumat de coordonator (conf. 

univ. dr. Patricia Runcan) este autenticitatea, concept 

cu deschideri hermeneutice (din perspectivă teoretică) și 

provocări-capcane în privința trăirilor – mărturisirilor  

fiecărui subiect – actor  al scrierii de față.  

Structurată pe trei secțiuni (părți), cartea debutează 

consistent prin 8 Interviuri cu profesioniști și oameni 

autentici, continuă cu 7 Eseuri descriptive aparținând 

unor masteranzi netemători de vulnerabilitatea asociată 
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autodezvăluirii și se încheie cu Cercetări academice 

aplicate (rod al colaborării dintre un profesor și două 

absolvente cu disertații masterale pe tema tratată în 

Copilărie și parentalitate cu impact). „Misterul” aparent 

al preferinței „omului cu microfon” pentru anumiți  

interlocutori autentici – în pofida multor altora este 

măcar parțial „descâlcit” de  atribute  precum: 

deschiderea la conversații pe teme provocatoare, 

delicate, „spinoase”; experiența profesională de 

învățători, directori de școli, medici neurologi, 

psihoterapeuți, oameni ai bisericii, universitari; 

notorietatea și reputația în spațiul public;  regăsirea unor 

valori comune (sau asemănătoare) în copilăria fiecăruia, 

dar și aplicate, mai apoi, în viața de părinte, profesor,  

terapeut, formator de opinii etc.  

Întrebările prestabilite (dar formulate nuanțat, pliindu-se 

pe structura de personalitate a „adversarului”), 

răspunsurile (mai concise sau mai ample), „trădând” 

copilării „zugrăvite” în multe culori, formulări 

confesive, dar și cu rol de  exemplu, îndemn, dovadă, 

ilustrare, oglindire, lecție de viață, poveste cu tâlc, 

motto-ul – unul mai bine căutat decât altul – și, deloc de 

ignorat, ecoul fiecărei „întâlniri admirabile” în ființa 

„cetitorului”, laolaltă creează un „spectacol” aparte, 

demn de analiză. Ce este autenticitatea? (Cum să fii  

autentic ?) adună, din „zona” profesioniștilor,  

„definiții” într-un veritabil mozaic: „cu autoritate”, 

„stăpân pe sine”, „care acționează cum îi este sieși 

propriu”, „autenticitatea este grea; e singura cale de 

împăcare cu sine”, „în absența onestității nu există 

autentic”, „autenticitatea nu se determină pe axa   
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natură-cultură”, „să fii adevărat”, „să fii original”, „să fii 

creativ”, „să fii valoros”. Într-un registru asemănător  

răspund  masteranzii, formulările lor variind între: „a fi 

TU”, „a nu te preface”, „a-ți susține convingerile”, „a-ți 

cere drepturile”, „a nu-ți judeca părinții”, „a te  accepta 

așa cum ești”, „a fi sincer mereu”, „a fi om serios”, „a 

inspira încredere”, „a trăi în scopul vieții, care e 

veșnicia”, „a fi ca mama”, „a fi același în viața privată și 

în cea publică”, „autenticitatea este comuniunea dintre 

gânduri, vorbe și fapte.” 

La rându-i, definirea copilăriei comportă sensibile 

diferențe de nuanță, esența rămânând aceeași. Dacă 

maturii oscilează între „copilăria este familie”, „bucurie, 

joacă în aer liber”, mediul în care nu trăim „hie încătro” 

(adică în lipsa rânduielii și a ritualurilor), „paradisul 

pierdut al părinților”, „poligon de încercare a 

duplicității, ipocriziei, snobismului, imposturii, lipsei de 

responsabilitate”, „poveste”, masteranzii numesc propria 

copilărie: „speranță”, „Nu există nu pot!”, „oglinda prin 

fața căreia treci ca să mai descoperi ceva din (în) tine”,  

„binecuvântare”, „liniște”, „colțul de rai pe pămînt”, 

„fundația vieții”, „o călătorie fericită într-o țară 

încărcată de emoție și culoare”… Observăm cu 

îngândurare că în discursul adulților experți –   

predomină bucuria, joaca, libertatea, în vreme ce o notă 

accentuată în „confesiunile” tinerilor masteranzi este 

reprezentată de maturizarea precoce, cu precădere în 

familiile „cu multe probleme”: părinți conflictuali, 

alcoolici, abuzivi, cu educație precară, indiferenți la 

nevoia de afectivitate și reguli rezonabile pentru buna 

alcătuire a caracterului copilului. Este și motivul pentru 
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care autorul acestei prefețe nu se arată bucuros de 

confirmarea, în prima cercetare din finalul volumului 

Copilărie și parentalitate cu impact, a „armoniei” dintre 

stilul parental aplicat în copilăria cuiva și stilul parental 

internalizat de subiectul educației și exersat, la rându-i, 

asupra propriului descendent, după cum, nici de 

concluzia (ca validare a ipotezei celei din urmă 

cercetări) conform căreia relația de atașament din 

copilărie influențează în mare măsură relația de 

atașament a unei mame cu copilul său. 

Combinația fericită dintre parentalitatea autentică și 

copilăria ziditoare nu se constată la tot pasul. Chiar dacă 

valorile cultivate de familiile-nucleu sau extinse sunt 

dispuse într-un registru pozitiv generos (bunătate, 

siguranță, solidaritate, încredere, libertate, dragoste și 

justiție, limite raționale, principialitate, corectitudine, 

disciplină, partajare frățească, cinste, respect, bun simț, 

iubirea față de semeni, răbdare, adevăr, modestie, mediu 

creștin ș.a. – cum se vede în mărturiile din cartea în 

discuție) prea adesea, întâlnim fractura între ce e bine de 

făcut și răul care se petrece în relațiile interpersonale din 

universul familiei. Uneori, neștiința este cea dintâi 

cauză. Alteori, o „arhitectură” defectă a personalității 

părintelui. Nu rareori, influențe nepotrivite din afara 

mediului educațional primar. Traumele din copilărie ale 

genitorilor, nerezolvate la vreme, reprezintă un teribil 

element perturbator pentru copilăria și viitoarea viață de 

adult a celor mici. Incidența tot mai accentuată a 

familiilor disfuncționale face tot mai rar valabil 

adevărul: „Din familii rele ies copii buni” (însă cu o 
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dublă condiție, echilibrul și selectivitatea dovedite de 

copil).  

Desigur, teoreticienii și practicienii avertizează și 

„repară”, colaborează și se luptă cu varii ipostaze ale 

ignoranței și stricăciunilor avându-i ca autori pe părinți. 

Nu-i deajuns. Nu-i mereu la timp. Nu e pentru „toată 

lumea” copiilor afectați. Nu e cu asumarea și sprijinul 

tuturor părinților. Nu e, în toată clipa, cu toate resursele 

(profesioniști, instrumente, bani) trebuincioase celor mai 

bune terapii și rezultate. Din păcate, în lumea reală, atât 

de multe nu se pot!  

Conf. univ. dr. Ștefania Bejan, 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași 
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Capitolul 1 

CU DUMNEZEUL MEU TREC PESTE 

ORICE ZID... 

INTERVIU CU DOMNUL CONFERENȚIAR 

EUGEN JURCA 

MOTTO: 

„Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire şi cupa mea 

cu sorţi...  

În mâinile tale sunt soroacele mele.”  

 (Psalmul 15:3; Psalmul 30:16) 

BIOS: Conferenţiar universitar doctor; psihoterapeut autonom 

principal (în Analiză Existenţială şi Logoterapie); preot (greco-

catolic). Instituția în care lucrez: Universitatea de Vest din 

Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul 

de Asistenţă Socială. Vechimea în profesie: Cadru didactic 

universitar – 26 ani; psihoterapeut – 16 ani; preot – 32 ani. Cea 

mai mare realizare profesională: Înfiinţarea şi autorizarea 

Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul UVT; 

dezvoltarea şi consolidarea disciplinei de psihopatologie în cadrul 

Departamentului de Asistenţă Socială, mai ales după apariţia 

volumului Psihopatologie şi psihoterapie, ed. III, Editura de Vest, 

Timişoara, 2018. Valorile după care mă ghidez în profesie: 

Viziune, competenţă, onestitate, umor, enthuziasm (gr. En = în + 

theos = Dumnezeu). 

 

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & EJ: Eugen JURCA 

(intervievat) 
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PR (1): Stimate domnule conferențiar universitar 

doctor, Eugen JURCA, vă mulțumesc că ați acceptat 

acest interviu provocator, prin care dorim să vă 

cunoaștem mai bine, mai profund, într-un mod nou și 

autentic, și pe față și pe dos, pentru ca să ne putem 

bucura de întâlnirea semnificativă cu „celălalt” din 

viața noastră, pentru a învăța din poveste și trăire 

autentică de viață, pentru a ne îmbogăți sufletul, mintea 

și experiența, pentru a ne dori să fim mai buni, mai 

adevărați și mai reali, prin cunoaștere, descoperire și 

interacțiune autentică, cu celălalt, cu aproapele nostru 

special sau obișnuit, care nu cred că a ajuns la 

întâmplare în viața noastră. Consider că fiecare 

persoană care a fost trimisă în viața noastră, mai 

simpatică sau mai puțin simpatică nouă, a avut un rol 

anume și un mandat special, de Sus. Ce ziceți și credeți 

despre toate acestea? 

EJ (1): Cu multă plăcere! Dragă Patricia, pot să-ţi spun, 

din capul locului, că ai folosit câţiva termeni şi sintagme 

foarte „tari”: 1. „oameni autentici”; 2. pro/vocare;        

3. în/tâmplare 4. „trimitere/mandat special de Sus” (gr. 

apo/stello = a trimite; apostolat), care, categoric, mă 

incită! Nu pot rezista tentaţiei de a mă referi, pe scurt, la 

fiecare din aceste noţiuni, cu riscul de a-mi prelungi 

„exordiul” interviului.  

Îmi plac provocările existenţiale (lat. pro/voco/are = a 

chema afară, spre... ). Am chiar o „voluptate” a lor. Nu 

mi-a fost teamă niciodată de provocări, chiar dacă nu 

mi-au fost tocmai comode. Cu tot cu anxietăţile şi/sau 

îndoielile mele, le-am dat curs întotdeauna. Nu m-am 

ferit de ele. Şi se pare că, tocmai confruntarea cu ele,  
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m-a condus mai aproape de autenticitatea de sine (în 

măsura în care pot susţine că o am!). Autenticitatea (gr. 

Authentikos  = cu autoritate; „stăpân pe sine”; autentis = 

care acţionează cum îi este sieşi propriu) nu se 

„aşteaptă”, nu vine de la sine. Când ai dat de ea, se simte 

(şi în interior şi în afară). „Dumnezeu îţi dă, dar în 

traistă nu-ţi pune!” Autenticitatea de sine se caută..., în 

multe feluri, locuri şi situaţii. Se descoperă în/prin 

experienţele concrete de viaţă, nu întotdeauna din cele 

mai plăcute sau simple! În acest sens, mi-e dragă o carte 

„provocatoare”, scrisă de John Ortberg: Dacă vrei să 

umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă!  

Nu de puţine ori m-am văzut nevoit să cobor din barca 

propriilor comodităţi, pentru a putea merge înainte: 

înspre mine şi înspre Dumnezeu! Uneori, poate am mai 

tergiversat decizia sau iniţializarea schimbării, dar, dacă 

n-am putut „umbla pe apă”, măcar am înotat către mal. 

Niciodată nu m-am atârnat de o scândură salvatoare, pe 

care să plutesc în derivă – cum, din nefericire, plutesc 

destui oameni, într-un „splendid” naufragiu existenţial – 

ca să mă las purtat spre „nicăieri”. Nu sunt nici un 

comod (nici pentru mine, nici pentru alţii!), nici un 

„sedentar” anxios, dar nici un „aventurier” bezmetic! 

Am căutat mereu să-mi menţin Direcţia şi să nu uit de 

acel Încotro al meu! 

Fac o distincţie radicală între 4 termeni:  

1. Fatalism (lat. Fatum = destin, soartă), care 

funcţionează pe principiul: „Ce ţi-e scris, în 

frunte ţi-e pus! Nu cred în aşa ceva, chiar dacă 

există şi „dat-uri” existenţiale: inevitabile şi 
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imuabile, pe care nu le poţi modifica (de ex. 

părinţii din care te-ai născut; un accident 

infirmizant; o boală incurabilă). Din fericire 

există celelalte lucruri schimbabile, în care poţi 

interveni (de ex. să tai cordonul ombilical 

psihologic ce te leagă de „fusta mămicii”, 

respectiv asumarea autonomizării personale; 

schimbarea atitudinii faţă de boală sau de 

infirmitate ş.a.m.d.).  

Oare eu, ca persoană, să nu am nici un cuvânt de spus în 

viaţa mea? Aici, citez din memorie două opinii 

complementare. Pleşu spunea, în Minima Moralia: 

„Destinul este continuitatea dintre ceea ce eşti şi ceea ce 

ţi se întâmplă”, iar Sartre: „Nu este important ceea ce ţi 

se întâmplă, ci ceea ce faci tu din/cu ceea ce ţi se 

întâmplă.” În ultimă instanţă, tot tu, ca „fiinţă care 

decide” (K. Jaspers), poţi avea un cuvânt decisiv 

(conştient şi liber) în viaţa ta, cu condiţia să nu rămâi 

încremenit în fricile, anticipările tale anxioase, teama de 

eşec, prejudecăţi, convingeri rigide, autosabotaj etc.;  

2. Co/incidenţă (lat. co/in/caedo, de la 

[co]incido/ere = a face o tăietură în...; îmi place să 

traduc prin termenul de: între/tăiere; lucrurile se 

suprapun, se potrivesc într-un mod bizar, dar şi aici, îmi 

pare că „între/tăierea” respectivă nu este absolut 

„întâmplătoare”);  

3. În/tâmplare (de la lat. in/templare = a se 

petrece într-un loc/moment consacrat: in templum; de 

aici vin noţiunile de: „tâmplă” [iconostasul sau 

catapeteasma] Templului, care separă Sfânta [nava 
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bisericii] de Sfânta Sfintelor [altar] şi con/templare (a 

privi atent, ţintit; a examina); inclusiv, în tradiţia 

ebraică, părul de la „tâmplele” capului era semn de 

înţelepciune şi forţă (vezi cazul Samson sau al 

„perciunaţilor” din Ţara Sfântă); aici lucrurile se 

între/ţes într-un mod „misterios” (gr. Mysterion = lucru 

secret, misterios), nu se petrec nicidecum „la voia 

întâmplării”, ci potrivit unui „program pre/conceput”, 

necunoscut nouă;  

4. Pro/videnţă (lat. provideo/ere = a vedea mai 

dinainte), noţiune care se referă, concomitent, la 

pre/ştiinţa, pre/vederea şi intervenţia miraculoasă a lui 

Dumnezeu în anumite situaţii, mai ales când facem apel 

la ajutorul lui, pentru că El nu intervine niciodată în mod 

arbitrar în viaţa noastră, ci „providenţial”, în acord cu 

noi şi cu „destinul” nostru neştiut. Începând de la 

„în/tâmplare” încoace, termenii se suprapun cu noţiunea 

de „sin/cronicitate” a lui Jung (frecvent utilizată în 

psihologia transpersonală) şi cu mijlocirea lui 

Dumnezeu, mai ales în marile noastre „răs/cruci 

existenţiale”.  

În lumea spirituală, lucrurile nu se petrec deloc haotic, 

„la voia întâmplării” sau la cheremul unui „hazard 

fatalist”, ci se „în/tâmplă” cu un scop bine definit: „cele 

bune”, ca repere existenţiale pe Calea devenirii noastre, 

iar „cele rele”, ca o „pedagogie divină”, ca lecţii de 

viaţă, în cazul unor devieri de un gen sau altul. 
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PR (2): Cine este Eugen JURCA? 

EJ (2): Cine sunt eu? O iau pe ocolite! Ca să-ţi spun 

drept, mi se pare una din întrebările stupide ale 

psihologiei adolescentine, de parcă bietul „copil în 

tranziţie” şi-ar putea clarifica tocmai la această vârstă 

fluctuantă, identitatea personală, cum ar lăsa să se 

înţeleagă unul din cele 4 statusuri identitare 

adolescentine, Achievement Identity. Eu habar n-am nici 

acum, la 61 de ani, cine sunt eu, nu pentru că aş fi un 

„adolescent întârziat” (în „moratoriu” sau în „identitatea 

difuză/confuză”), ci pentru că, onest vorbind, mi se pare 

o întrebare fără răspuns (nu fără sens)!  

Ştiu că-mi locuiesc bine propriul corp şi propria minte, 

că sunt pe traseul meu existenţial/profesional şi spiritual, 

dar cine sunt, în adâncul fiinţei mele, numai Cel care, cu 

„mâinile sale m-a făcut şi m-a zidit”, poate şti! N-am de 

unde să cunosc investiţia Lui în mine. Mă bucur de ea, 

în „nebunia” mea perpetuă şi caut să o valorific la 

maximum posibil, pe toate planurile. Ştiu ce pot şi ce 

vreau, fac ceea ce sunt, cam ştiu ce nu ştiu, iar ceea ce 

pot fac, în condiţiile date, dar întrebarea mă depăşeşte, 

din punct de vedere theoretic (gr. Theos = Dumnezeu + 

orao = a vedea). Doar Cel de Sus ştie ce a pre/văzut în 

mine sau cine/ce sunt eu cu adevărat! 

Profesional, sunt o „personalitate multiplă” – 3         

într-unul: profesor, psihoterapeut şi preot –, dar, după 

câte ştiu, nu „disociativă”! Mă bucur mult de acest 

lucru. Pot vedea lucrurile „tridimensional”, mult mai 

nuanţat şi detaşat. Nu pot privi lucrurile decât holistic, 
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nu în mod reducţionist cum fac o mulţime de „experţi” 

unilaterali, cu „ochelari de cal”.  

Sunt: 1) conferenţiar universitar (predau psihologia 

dezvoltării; psihopatologie şi psihoterapie sau alte 

discipline psihologice, după caz, la Departamentul de 

Asistenţă Socială din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara şi cursuri de: psihologie pastorală; 

psihopatologie pentru confesional; psihologia religiei 

ş.a., la Departamentul de Teologie Greco-Catolică de la 

Oradea, din cadrul UBB Cluj-Napoca); 2) psihoterapeut 

autonom principal (cu formare, competenţe şi practică 

în Analiză Existenţială şi Logoterapie) şi 3) preot 

(greco-catolic). Sunt licenţiat în psihologie, dar nu am 

practicat niciodată, nici măcar ca psiholog clinician 

(deşi ar fi singura specialitate ce m-ar atrage mai mult, 

din acest domeniu).  

Sunt căsătorit. Soţia mea este psiholog clinician şi 

psihoterapeut, de aceeaşi orientare psihoterapeutică, la 

Clinica de Radioterapie din Timişoara. Avem 2 „copii”. 

Băiatul este licenţiat în Inginerie şi Management în 

Alimentaţie Publică şi Agroturism, cu masterat în 

domeniul afacerilor agricole. Peste vreo 2 săptămâni 

vom deveni bunici, de la băiat. Fiica noastră este 

doctorand la Politehnică, Facultatea de Mecanică, 

specialitatea Aparatură Medicală.  

Predau în Universitate din 1994. Iniţial am înfiinţat şi 

condus, în primii 2 ani de zile, până după faza de 

autorizare, Departamentul  de Teologie Ortodoxă din 

cadrul UVT, după care m-am retras din administraţie 

pentru a mă consacra învăţământului. N-am veleităţi 
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administrative şi carieristice. Pe plan spiritual, în 2007 

am intrat în Biserica Greco-Catolică. Vrând-nevrând 

cariera universitară mi s-a între/tăiat cu opţiunea 

confesională. Din 2008 predau în cadrul Facultăţii de 

Sociologie şi Psihologie, la departamentul mai sus 

amintit, întrucât, pe motive confesionale, mi s-a retras 

„binecuvântarea arhierească” de a mai preda la o 

facultate „ortodoxă”.  

Din fericire, noua schimbare (oricum, am făcut destule 

schimbări voluntare în decursul vieţii; sunt obişnuit) a 

însemnat pentru mine o adevărată bine/cuvântare de 

Sus. M-am trezit ca Pilat din Pont în crezul creştin: un 

„popă” în psihologie! La început, unii exclusivişti 

aroganţi şi omniscienţi au cam strâmbat din nas, apoi, 

văzându-mi de treaba mea, au constatat că nu sunt un 

diletant în domeniu. Treptat am fost acceptat, ba chiar 

mai mult... Nu consider oportun să intru în detalii. 

Ţin doar să subliniez că, la această răscruce existenţială, 

am întâlnit una din cele mai mari „sincronicităţi 

providenţiale” din viaţa mea. Când, dintr-o simplă 

semnătură rău-voitoare mi s-a „anulat” întreaga carieră 

universitară, ca „din senin”, o mână salvatoare mi-a fost 

întinsă, în mod providenţial! Fără să ştiu şi fără să fac 

nici cel mai mic efort de a fi acceptat dincoace, am fost 

chemat la Facultatea de Sociologie și Psihologie. Când 

întreg eşafodajul uman se clatină, „Stânca” vieţii tale te 

susţine! „Dacă se surpă temelia, ce poate face omul?” 

(Psalmul 11:3). Dacă poate, se gândeşte încotro s-o 

apuce! Dar Dumnezeu a fost prezent. Şi nu e singura 

dată când am simţit Mâna sa providenţială în viaţa mea! 
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În rest ce să-ţi spun, dragă Patricia, îmi practic, cu 

pasiune, cele trei profesii. Mă identific cu toate trei, dar 

nu vreau să fac o ierarhizare axiologică sau a 

importanţei lor pentru mine, pentru că nu mi s-ar părea 

corect. E ca atunci când ai avea 3 copii. Nu-l iubeşti pe 

unul mai mult decât pe celălalt, ci îi iubeşti în mod 

diferit, pe fiecare aşa cum e, cu farmecul şi bucuriile ce 

ţi le oferă. La disciplinele universitare mi-e mai simplu. 

Cel mai bine mă reprezintă psihopatologia, deşi toate 

materiile pe care le predau îmi plac. Alte date biografice 

sau „contribuţii ştiinţifice” nu cred că merită să evoc. 

Am muncit şi muncesc mult. Muncesc exact ceea ce 

sunt, nu ca un „mercenar” în slujba carierismului! 

Datele sunt publice, vizibile pe site-ul Departamentului 

nostru. 

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 

dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

EJ (3): Provin dintr-o familie simplă: mama, un frate, 

bunicul, bunica şi un străbunic. Tatăl meu a murit     

într-un accident cu motocicleta, pe când eu aveam 4 ani, 

iar fratele meu 7. Tata avea 30 de ani, iar mama 27. A 

rămas necăsătorită toată viaţa, cu doi copii, în casă cu 

socrii (culmea că, la nevoie,  se poate!), nişte oameni 

extrem de harnici, buni, cinstiţi şi credincioşi. Astea şi 

sunt valorile în spiritul cărora m-am format: muncă 

(inclusiv fizică), onestitate, caracter, onoare, demnitate, 



Seria AUTENTIC 

32 
 

credinţă în Dumnezeu. A fost evenimentul care mi-a 

marcat întreg traseul meu de viaţă, dar Tatăl ceresc nu 

m-a părăsit niciodată.  

Bunicul patern („moş Pepi”, de la Petru, cum i se 

spunea) era un hâtru, vesel, dar şi destul de coleric. Era 

un simplu ţăran, transformat forţat de comunişti, după 

colectivizare, în muncitor pe raboteză într-o fabrică, ce 

da pâine întregii localităţi natale şi satelor dimprejur. 

Locul meu de baştină este, de fapt, o „localitate-catâr”, 

declarată oraş, care nu era „nici cal, nici măgar”: nici 

oraş, cu valorile şi posibilităţile urbane, nici sat, cu 

valorile şi tradiţiile de generaţii. Bunicul a suplinit foarte 

bine rolul de persoană de „identificare cu părintele de 

acelaşi sex” (proces psihologic normal între 3-6 ani). Îi 

semăn mult ca spirit.  

După ce a ieşit la pensie de la fabrică, s-a dus „glonţ” la 

colectiv (C.A.P.), unde a reînceput munca la câmp, cu 

caii şi în natură..., viaţa lui! Le-a mâncat pensia 

comuniştilor vreo 20 de ani. Asta înseamnă pensionare 

activă. El n-a ştiut ce-i depresia de dezocupaţie şi 

sentimentul de inutilitate al puturoşilor din faţa 

televizorului. Dimpotrivă, a muncit la greu, dar exact 

ceea ce-i plăcea şi-l reprezenta. Se „juca” cu sacii de 50 

de kg. Avea hernie, dar pentru el nu conta. Era un spirit 

viu şi asta era important!  

Cu toată truda depusă, îşi găsea vreme şi pentru noi. Se 

juca cu noi zi de zi. Mai ales iarna, după sf. liturghie, 

când avea mai mult timp, ne trăgea cu sania. Ce să-ţi 

mai spun de iernile copilăriei, cu zăpadă adevărată, timp 

de 3 luni de zile pe an! Oricum, dealurile erau acolo 



COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT 

33 
 

(zona e pitorească) şi toată iarna zbârnâiau „tălpile” 

săniuţelor, bine „dolojâte” (lustruite şi lunecoase). Pe 

bunicul îl însoţeam mereu la muncile câmpului, chiar şi 

pe vremea când eram doctorand şi se pare că nu mi-a 

scăzut „prestigiul academic” nici o secundă, dimpotrivă! 

N-aveam nevoie de „tras la fiare” la sală sau de ştrand. 

Nu duceam lipsă de „mişcare”, de scaldă (râul era acolo) 

sau de „bronz la solar”. În copilărie eram negru ca un 

tăciune, iar tălpile-mi erau ca pingelele pantofilor, 

pentru că de la finalul primăverii până toamna târziu nu 

ştiam ce înseamnă pantofi în picioare. Îmi plăcea grozav 

să simt noroiul cald de după ploile de vară printre 

degetele de la picioare, slinos rău, dar eram sănătos tun. 

Acum sunt „intelectual”! 

Bunica („Cuţa”, de la bunicuţa) era, la propriu, o femeie 

„pita lui Dumnezeu”, extraordinar de caldă şi pioasă. 

Multă vreme nu am putut să mă rog Fecioarei Maria, 

pentru că o asociam, inconştient, cu bunătatea şi 

puritatea bunicii mele. Ori, eu nu eram nici pe departe 

aşa: nici vreun astâmpărat, nici „uşă de biserică”. Eram 

favoritul ei (dar fără ca fratele meu să simtă vreo 

„discriminare”). Comparaţia sau părtinirea unui copil 

este o mare greşeală a părinţilor! Din fericire, nu a fost 

cazul la noi. 

În situaţia ei, mama a căutat să ţină loc de ambii părinţi 

(o altă gafă pedagogică de proporţii, posibil de întâlnit la 

mamele din „familiile monoparentale”, cărora li se 

încredinţează, de regulă, copiii!). Hiperprotectivă (şi 

acum îmi zice „puiu' lu' mica”, deşi cordonul ombilical 

l-am tăiat încă de vreo 40 şi mai bine de ani), 

„bărbătoasă”, excesiv de harnică, mama dorea să nu ne 
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lipsească nimic, să fim cuminţi, să învăţăm bine, să „n-o 

facem de ruşine” (isteria satului; astea sunt primele 

semnale ale instaurării timidităţii, conformismului, 

„isteriei-pe-dos” inhiba[n]te, ale fobiei sociale, 

îndeosebi în mediul rural) şi să ne crească în preajma 

bisericii (casa noastră era chiar prima de lângă biserică).  

Din păcate, noi ca şi copii, o percepeam pe mama ca 

autoritară (deşi, clar, eram „lumina ochilor” ei şi se 

simţea că ne iubeşte şi că ne vrea binele). Adeseori 

hiperprotectivismul parental e resimţit de copil ca 

autoritarism şi hipercontrol! Acum lucrurile s-au 

schimbat întru totul. Are 84 de ani. Suntem prieteni 

foarte buni. I-a rămas doar căldura şi hărnicia, cu toate 

că de-abia se târăşte, cu două cârje în mâini. Nu s-a 

recăsătorit, pentru că n-a vrut să ne aducă un „tată 

vitreg”. Practic: noi, munca şi biserica am fost 

triunghiul în care şi-a derulat întreaga ei viaţă. Această 

femeie a ştiut ce înseamnă jertfa şi responsabilitatea! A 

fost chiar hiperresponsabilă! 

După ce a murit tata, a trebuit să se angajeze la uzină, 

pentru că iniţial era casnică. Avea doar 6 clase (pentru 

că n-au dat-o părinţii mai departe), dar era/este foarte 

ageră (acum mai are mici scăpări de memorie, dar e 

perfect lucidă), „proastă de sinceră” şi credincioasă, 

până la habotnicie, dar mai mult cu ea decât cu noi. 

Avea şi o „cuminţenie” a ei, inclusiv o toleranţă 

religioasă deosebită: se închina în biserica romano-

catolică la fel ca şi în cea ortodoxă. Acum s-au 

„talibanizat” creştinii, mai rău ca niciodată, sub 

influenţa unor preoţi inculţi, radicalişti şi „constipaţi”! 

Ulterior mama şi-a completat încă 2 clase. Şi, cu toate 
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acestea, noi am devenit ceea ce suntem: fratele medic 

pediatru, iar eu, ce spuneam mai sus. Şi, nu de frica ei, 

ci pentru că eram pasionat de studiu. 

Tata a lucrat la CTC (controlul tehnic de calitate) în 

uzină şi, din spusele consătenilor, ştiu că era un 

muncitor foarte îndemânatic. Regret doar că nu i-am 

moştenit spiritul meşteşugăresc (sunt cam două mâini 

stângi!), dar se pare că „destinul” meu a fost în altă 

direcţie. Am doar trei amintiri cu el:  

1) Într-o după-masă tăia cu bomfaierul coşul de la 

teracotă să monteze un „ţug” (o tablă de lăţimea 

coşului), care, după ce treceau lemnele şi rămânea jarul, 

se închidea, să păstreze căldura peste noapte. Eu eram în 

pătuţ. Atunci mi-a spus să nu dorm cu capul prea sus pe 

pernă, pentru că nu circulă bine sângele (avea făcut ceva 

curs sanitar), după care m-a pupat şi m-a acoperit – o 

lecţie de viaţă fascinantă pe care mintea unui copil o 

poate înregistra! Am ţinut obligatoriu să amintesc acest 

episod. Nu ezitaţi să vă învăţaţi copiii de toate, încă de 

la cea mai fragedă vârstă. Nu-i pupaţi doar în somn, să 

nu ştie! Am ştiut şi reţin încă şi acum, la 61 de ani, că 

tatăl meu m-a pupat la vârsta de 3 ani şi ceva, înainte de 

a adormi. Şi..., eram fericit! Vedeţi că şi un tată decedat 

poate fi mai prezent în viaţa ta decât un tată zilnic beat, 

violent, abuziv sau indiferent/absent emoţional!  

2) Îmi amintesc cum mă arunca în sus către tavan, cu 

atâta drag, şi mă prindea în braţe! Râdeam în hohote, ca 

toţi copiii. Dragostea e cel mai mare pedagog!  
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3) A treia amintire: o noapte sinistră, parcă prevestitoare 

a morţii lui premature: eram la ţară, într-un sat vecin, de 

unde era mama. Nu cu mult înainte de a muri, într-o 

seară am mers la căminul din sat să vedem un film. La 

întoarcere a pornit o ploaie torenţială urâtă. Trebuia să 

urcăm un deal cu un lut tare slinos (zona era de olărit, 

însuşi bunicul matern a fost olar). Urcam extrem de 

anevoios, ca în „filmele cu încetinitorul”. Alunecam toţi 

4: el, mama, fratele şi eu. M-a luat în braţe, dar mereu 

aluneca şi cădea, de parcă totul îi era împotrivă. Exact 

acelaşi sentiment bizar îl aveam cu toţii (ne reaminteam 

peste ani). Parcă-l văd, cum şi-a ridicat către bec haina 

din  „piele de box”, s-o şteagă de noroi. Astea-mi sunt 

toate amintirile cu el viu. Câte ceva mai ştiu din 

mărturiile altor persoane. Ultimele lui cuvinte, în 

camionul care-l ducea spre spital, înainte de a închide 

ochii au fost: „Puii mei...!”  

După moartea lui, mama a muncit foarte greu în uzină, 

la forjă. S-a îmbolnăvit de rinichi şi a trebuit să se 

opereze de un calcul renal urât, în Timişoara (i-au scos 

două coaste; era să-şi piardă rinichiul, s-a chinuit 

enorm). Cu timpul şi-a revenit. De-atunci, ne lua mereu 

cu ea în fiecare an, la băi (tratament) pe Valea Oltului: 

Călimăneşti, Căciulata. Ne plăcea tare mult. La 

revenirea acasă după operaţie, a reuşit să-şi schimbe 

serviciul şi a lucrat ca laborantă la fabrica de oxigen din 

localitate, până la pensionare.  

Îmi amintesc cum, ani de zile, lucra doar schimbul 3, ca 

să aibă ziua liberă, să poată munci la treburile 

gospodăriei şi să fie cu noi. Se punea, adeseori, la ora 21 

în pat şi la 22, trebuia s-o trezim, să ajungă la serviciu la 
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ora 23. Când o trezeam, mi se rupea inima. Stătea puţin 

în fund şi-şi mai fura câteva clipe de somn (şi asta, ani 

de zile) sau mai ciupea, printre analize, câte un somn cu 

capul pe masa de la serviciu. Un chin! Cu siguranţă 

nimeni nu-i pretindea aşa ceva, mai ales că puneam şi 

noi, cu toţii, mâna la treabă, dar ea se simţea 

hiperresponsabilă şi voia să umple golul, care oricum 

era de neînlocuit. 

Ca şi copii, nu eram deloc lipsiţi de dragoste sau de 

bucurii. Practic, nu ne lipsea nimic. Aveam bucuriile 

sărbătorilor de Crăciun, când, pe furate (că era interzis!), 

mergeam în piţărăi sau cu craii. Pomul de Crăciun nu 

ne-a lipsit niciodată, ba, chiar se îngrijea bunicul să fie 

întotdeauna „până-n grindă”, ia mama, de procurarea 

saloanelor din ciocolată, făcute la comandă. Nu pot uita 

verdele crud al Paştilor, cu Învierea de la ora 3 noaptea. 

Avea şi trezitul, în puterea nopţii, farmecul lui, mai ales 

cu dimineţile înrourate, când căutam înfriguraţi „cuibul 

iepuraşului”. Mama nu uita niciodată să dea o fugă de la 

biserică şi să ne ascundă printre tufelele de flori din 

grădină cadourile de „iepuraş”. 

De la biserică eram nelipsiţi, mai cu drag, mai „de silă, 

bucuros”, deşi mie nu-mi displăcea, pentru că eram 

implicat: citeam apostolul, eram un fel de ministrant. 

Frate-meu era însă mai refractar la prezenţa 

„necondiţinată” duminică de duminică. La acest capitol 

trebuie să fim foarte atenţi, să nu ducem copiii forţat la 

biserică, ca nu cumva să ajungă să se scârbească de ea! 

Îi mai înduplecăm cât de cât, dar nu ca să ajungă ulterior 

să respingă complet biserica şi credinţa, datorită 

intransigeţei noastre ca părinţi!  
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Cel mai mult îmi plăceau „deniile” din postul Paştelui, 

când veneau mai mulţi copii. Ieşeam cu bătrânii de la 

strană în mijlocul bisericii şi citeam împreună Ceasul I, 

care avea nişte psalmi, rugăciuni şi stihuri cântate 

superbe. În rest nu prea veneau copii la biserică, pentru 

că-i certau profesorii la şcoală. Inclusiv tatăl meu, pe 

vremuri, sărea gardul bisericii, să nu-l vadă cineva (de 

parcă nu se găseau „creştini binevoitori” să-l toarne!?) şi 

aşa participa la slujbă şi cânta în strană. Noi doi, eu şi 

fratele meu, oricum eram, de-acum, „cazuri pierdute” 

pentru comunişti (ca şi „tăticul” nostru, ca de altfel 

întreaga familie!). Eram prezenţi întotdeauna, dar „nu 

ne-a văzut nimeni”, mai ales că profesorii ne cunoşteau 

situaţia de acasă şi, la şcoală, eram amândoi premianţi.  

Ca fraţi, şi azi ne iubim în acelaşi mod fratern 

paradoxal: dragoste şi tachinare. Reminescenţele 

„geloziei infantile” îşi mai arată parcă şi azi câte un 

colţişor, dar absolut insignifiant. El, ca fratele mai mare, 

a fost „regele detronat” din postura iniţială de „copil 

unic”. Norocul că mama a ştiut, din cuminţenia 

maternităţii instinctive (pe vremea aceea nu existau 

tratate de psihologia copilului şi cursuri de parenting!), 

să distribuie, în mod echitabil, dragostea şi atenţia 

amândurora. Totuşi exista o diferenţă: deşi dragostea 

pentru el era mai tandră, pentru mine era mai 

pragmatică, pentru că acesta este şi felul meu de a fi.  

Este extrem de important ca, la apariţia geloziei 

infantile, a fratelui mare pentru „nenorocitul” cel mic 

(chiar a celorlalţi fraţi pentru „alintatul” casei: vezi Iosif 

şi fraţii săi), care-i fură „dreptul la exclusivitate 

atenţională”, părinţii să înveţe să distribuie atenţia şi 
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dragostea în mod egal, amândurora (sau, mă rog, 

tuturor, unde e cazul), ca să nu se simtă primul copil 

abandonat ca o „jucărie uzată”, aruncată în colţul 

camerei. Mereu le spun mamelor: dacă v-a dat 

Dumnezeu două mâini, şi, cu una ţineţi la sân copilul al 

doilea, cealaltă mână e liberă pentru copilul dintâi, să-l 

strângeţi deopotrivă la sân, veţi vedea cum se va mula 

pe pieptul dumneavoastră! Nu aveţi cealaltă mână 

liberă, ca să-i trageţi un dos de palmă primului copil, 

pentru că face tot felul de năzbâtii şi răutăţi pentru a vă 

capta atenţia! Gafă enormă! Copilul nu e „rău”, 

neastâmpărat sau „enervant”. Se simte ameninţat cu 

„părăsirea” sau „înlocuirea” şi pentru aceasta caută, prin 

orice modalitate, atenţie! 

La joacă eram cam fiecare pe cont propriu. Fratelui meu 

nu-i plăcea să se joace cu mine. Îi prefera pe copiii din 

vecini, de seama lui. Cu verişorii noştri de la ţară (tot 

doi băieţi, fiecare cu un an mai mari decât noi) ne 

jucam: „cei mari cu cei mari, cei mici cu cei mici” (cel 

mic a murit, pe la 20 de ani; o piatră de polizor spartă, 

care i-a crăpat capul, în uzină). Drumurile şcolii ne-au 

purtat în direcţii diferite: fratele meu spre medicină, în 

Timişoara, eu, spre teologie: Caransebeş, Sibiu, 

Bucureşti. Cu toate acestea, când ne vedeam, eram tare 

bucuroşi unul de celălalt şi ieşeam mereu împreună: cu 

prietenii, la munte, la mare sau în alte părţi (adesea 

venea la mine în localităţile în care am urmat şcolile). 
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PR (4): Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră? 

EJ (4): Mi-ar fi greu să folosesc definiţii pretenţioase, 

de genul: „celula de bază a societăţii”; „Biserica în 

mic”; „icoana Sf. Treimi” etc., care mi se par cel puţin 

artificiale, dacă nu chiar ridicole, în contextul vremii de 

azi. Pentru mine familia înseamnă acel loc şi acei 

oameni, acel cămin în care am sentimentul de „acasă” 

(heimat, cum ar zice neamţul), unde mă simt în 

siguranţă, iubit şi apreciat aşa cum sunt eu. Pot avea 

toate averile din lume, ultimul model de blugi sau 

adidaşi, jucăriile cele mai sofisticate, tehnologia cea mai 

avansată, dar, vorba sf. Pavel: „dacă dragoste nu am, 

nimic nu sunt, nimic nu am, nimic nu-mi foloseşte”! 

„Viața de familie este prima școală a emoțiilor”, spune 

autorul motivaţional Daniel Goleman, unde prima dată 

simţi, apoi înveţi! 

Dacă sunt un simplu obiect de decor, invizibil, în 

ambientul casei mele (nu sunt văzut, nu sunt auzit, nu se 

ţine cont de mine, nu exist: aici sunt rădăcinile isteriei!) 

sau, dimpotrivă, dacă sunt hipervăzut (dar nu ca om, ca 

mine însumi, ci doar ca un obiect de „atenţie specială”, 

de răsfăţ şi de control inconştient: aici sunt rădăcinile 

narcisismului!), atunci nu pot avea acel sentiment de 

pace interioară, de acasă la mine. Mă simt străin într-o 

„locuinţă” oarecare, cu nişte „indivizi” care se poartă 

bine sau rău cu mine: îmi dau de mâncare sau nu, îmi 

cumpără „ţoale ultimul răcnet” sau mă poartă în 

„zdrenţe” de la fraţii mai mari sau de „la mâna a doua”, 

îmi iau ultimul tip de i-Phone sau nimic ş.a.m.d., dar nu 

mă simt parte a acelui loc. Nu-l resimt ca locul meu de 

apartenenţă afectivă şi efectivă, ci doar ca un simplu loc 
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natal, ca o casă „de serviciu” în care locuiesc 

provizoriu. 

În ceea ce priveşte familia eu sunt un tradiţionalist, nu 

prin formare, nici prin îndoctrinare, ci din convingere 

personală. Aşa simt, aşa cred. Îmi repugnă, la fel de 

mult, ambele tabere beligerante: pe de o parte paradele 

şi carele alegorice de ciudaţi „emancipaţi”, excentrici, 

pe de altă parte cohortele de bigoţi obtuzi, de pe 

trotuarul de vizavi, cu bărboacele lor neîngrijite şi 

muierile cu poale negre până-n pământ, badijonate la 

cap cu batice negre, agitând nervoşi prapori, cruci şi 

icoane, să-l alunge pe satana. Cred că „ucigă-l toaca” se 

prăpădeşte de râs, în rândul întâi din tribună, amuzându-se 

de nebunia mercenarilor săi din ambele partide: şi 

protestatară şi contestatară.  

Slavă Domnului, am crescut într-o familie normală, în 

ciuda potrivniciei „sorţii” sau a celorlalte dificultăţi de 

care vorbeam mai sus, dar aşa înţeleg o familie: tată, 

mamă şi copii, cum a lăsat-o Dumnezeu, „natura”, cine 

vreţi! În cazuri speciale nu exclud coabitarea familiei 

extinse (bunici, străbunici), dar nu o recomand, mai ales 

în spaţiul extrem de restrâns de la bloc. E preferabilă 

autonomia personală şi cea familială, potrivit 

principiului biblic: „Va lăsa omul pe tatăl său şi pe 

mama sa. Se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un 

trup.” (Geneza 2:24). Nu mă las pradă discuţiilor sterile 

LGBT care ocupă acum atâta spaţiu pe canalele mass 

media. Cine vrea să se căsătorească şi cu „capra de 

lemne”, n-are decât!  
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În altă ordine de idei, cred că e necesară o educaţie 

sexuală adecvată, atât în familie (nu e un subiect tabu, 

dimpotrivă, nu poţi lăsa copilul la cheremul străzii, al 

„sfătuitorilor de ocazie” sau al găştii de prieteni), cât şi 

în şcoală (făcută de persoane competente, cu o atitudine 

normală, nu tendenţioasă) şi, de ce nu, chiar şi în 

biserică (promovată într-un mod deschis şi încurajator 

pentru viaţa de familie, care să nu promoveze o atitudine 

inflexibilă, moralistică, legalistică şi culpabilizantă). 

Cred în cei 6/7 ani de acasă, acel loc sacru în care se 

plămădesc zorii noii fiinţe, unde se creionează şi se 

cristalizează primele structuri de personalitate, ani 

determinanţi pentru întreg parcursul emoţional al vieţii. 

Cam ce ai trăit în aceşti ani, cam asta devii, cel puţin pe 

plan afectiv. De aceea este atât de important un cămin 

familial armonios, cu nişte părinţi maturi, responsabili, 

oameni de caracter şi afectuoşi, care să creeze un 

ambient propice dezvoltării armonioase a copilului. 

Cum spunea Dorothy Law Nolte într-un superb poem: 

„Copiii învaţă ceea ce trăiesc.”  

Dacă trăiesc în dragoste şi bucurie, vor fi luminoşi şi 

sănătoşi emoţional. Dragostea este vitamina sufletului. 

Într-o familie armonioasă, deschisă şi comunicativă, vor 

deveni, la rândul lor: veseli, calzi, comunicativi, 

destinşi. Dacă trăiesc în frică, vor deveni fricoşi şi 

timoraţi. Într-un cămin conflictual, dizarmonic, 

tensionat, „volens-nolens” vor prelua comportamentul 

coflictual al părinţilor, devenind: timizi, fricoşi, ruşinoşi, 

furioşi, agresivi, ascunşi, defensivi. Familia îşi pune o 

primă, şi, adeseori definitivă, amprentă asupra 

dezvoltării afective a copilului. Îmi place să glumesc, 
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dar exprim o realitate experimentată: copilul şi câinele 

reflectă cel mai bine spiritul casei!  

Despre familie putem vorbi ani de zile. Există atâtea 

terapii de cuplu, tratate de specialitate, psihologice, 

teologice, încât consider inutil să spun ceva în plus. Aş 

evoca doar unicul principiu de viaţă familială creştin, 

enunţat de Mântuitorul: „Ceea ce Dumnezeu a unit, 

omul să nu despartă.” (Matei 19:6). Cu o singură 

condiţie: într-adevăr, Dumnezeu să-i fi unit pe soţi! 

Cercetându-le motivaţia pentru căsătorie, adeseori 

constat că de fapt „doi bezmetici s-au adunat la 

grămadă”, fără să aibă o perspectivă de viaţă de familie, 

fără un orizont comun de viitor şi fără ca Dumnezeu să 

fi făcut vreodată parte din viaţa lor.  

Ba, şi-au mai făcut şi „cazier religios”, participând 

formal la o slujbă despre care nu ştiau absolut nimic, 

neavând  nici un fel de cultură religioasă şi fără să fi 

făcut nici o secundă de cateheză prematrimonială. Au 

căutat o biserică mai mare, preferabil catedrală, unde ies 

pozele mai frumos, cu un popă „la minut”, că venea 

„tura următoare”, iar mirii se grăbeau să-l prindă pe 

Guţă la sală! În astfel de condiţii, la ce fel de „familie 

creştină” ne-am putea aştepta? După astfel de persoane 

ar fi chiar impropriu să definim societatea de azi drept 

„divorţionistă”. Ar fi mai degrabă o societate 

inconştientă, labilă emoţional şi iresponsabilă!  

Ce mai poate reprezeta binecuvântarea Bisericii sau 

Sacramentul Cununiei în asemenea condiţii sau potrivit 

cuvintelor Sf. Pavel, când oamenii: „Au schimbat 

adevărul lui Dumnezeu în minciună; au cinstit şi au adus 
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cult creaturii în locul Creatorului. De aceea, Dumnezeu 

i-a lăsat pradă patimilor ruşinoase: astfel, femeile lor au 

schimbat raporturile fireşti cu cele împotriva naturii. La 

fel şi bărbaţii, abandonând raportul firesc cu femeia,     

s-au aprins de patimă unii pentru alţii, săvârşind 

neruşinarea bărbat cu bărbat.” (Romani 1: 25-26) 

Eu sunt crescut într-o familie creştină clasică şi nu regret 

absolut nimic, dimpotrivă, îi mulţumesc lui Dumnezeu! 

Nu acuz pe nimeni de nimic (pot înţelege cât se poate de 

nuanţat „opţiunile”; am salvat vieţi, datorită 

„îngăduinţei”, dar nu intru în detalii!), dar dacă tot e 

lumea liberă să-şi exprime autenticitatea sa, noi creştinii 

de ce n-am face-o? Pledez pentru recuperarea valorilor 

familiei tradiţionale creştine. 

 

PR (5): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 

EJ (5): Dacă e să mă refer la „amprenta” personologică 

a copilăriei asupra dezvoltării mele, dincolo de cele 

relatate, pe plan emoţional aş putea sintetiza într-un 

cuvânt, tristeţe, mai ales că, rând pe rând au fost mereu 

înmormântări, cu frecventarea cimitirelor: străbunicul, 

părinţii mamei, fratele ei, un fiul al lui, verişorul meu, 

compagnonul copilăriei mele de care pomeneam mai sus 

ş.a. Singurul lucru care mă fascina era noaptea de Sfinţii 
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Arhangheli, când ieşea la cimitir tot satul cu lumânări 

aprinse şi nu semăna deloc a film horror, ci mai degrabă 

a sărbătoare de Paşti. 

Cum era şi firesc, tristeţea m-a condus, ca mecanism 

polar de apărare psihologică, spre dezvoltarea unei 

„personalităţi accentuate hipertimice”, cum ar zice 

psihiatrul german Karl Leonhard: vesel, cu simţul 

umorului, vioi, vorbăreţ (dar concomitent: timid şi trist), 

un amestec de hipomanie cu isterie (când „pe faţă”, 

când „pe dos”; când înfigăreţ, când emotiv). Oricum, 

încercările vieţii care au continuat, din ce în ce mai 

puternic, m-au şi zdruncinat, dar, concomitent, m-au şi 

consolidat, rămânând statornic în optimismul meu 

incorigibil, „încăpăţânarea existenţială” şi în credinţa în 

Dumnezeu. Nu m-aş putea lăuda cu o copilărie 

„fericită”, lipsită de griji şi de probleme, dimpotrivă, dar 

tocmai această „maturizare precoce” m-a ajutat pe viitor 

să devin tot mai autonom, autodidact şi responsabil. 

Ca motto aş folosi un citat dintr-un psalm: „Tu, 

Doamne, eşti speranţa mea. Pe tine m-am întemeiat încă 

din copilărie. În tine mi-am găsit sprijin, încă din sânul 

mamei mele.” (Psalmul 70:5-6) 

 

PR (6): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 

avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

EJ (6): Din păcate n-aş putea să spun că am avut o 

persoană anume în copilărie drept model, pe care s-o 
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admir, să învăţ ceva special sau să vreau să devin ca ea. 

Luaţi în parte, fiecare dintre cei din preajma mea au avut 

un anumit rol şi am primit din partea lor ajutorul 

necesar, ca suport financiar sau  emoţional, dar de 

atenţie personală/izată şi de perspectivă/orientare 

vocaţională şi de viaţă, mai puţin. A trebuit să mă 

descurc mai degrabă pe cont propriu!  

Când ajung la capitolul despre isterie, îmi întreb 

studenţii: aţi avut pe cineva, în copilăria voastră 

timpurie, care să vă vadă pe voi ca voi, cu care să aveţi 

un dialog mai personal, să vă asculte cu ceea ce aveţi 

voi de spus, să caute să vadă cine sunteţi, la ce sunteţi 

buni, care sunt calităţile, abilităţile şi pasiunile voastre, 

să vă îndrume încotro ar fi să vă îndreptaţi? Unii spun că 

o persoană sau alta: tatăl, bunicul, mama, o mătuşă, alţii, 

şi nu puţini, spun: „nimeni”. La care, glumesc, 

spunându-le: Înseamnă că „v-a ferit Dumnezeu” de 

comunicare, de un dialog personal cu părinţii sau cu 

cineva din adulţii apropiaţi! Cam aşa mi s-a întâmplat şi 

mie.  

Aici trebuie să fim foarte atenţi, că nu copilul trebuie să 

ne întrebe ce să facă cu el, ci noi, ca părinţi, trebuie să 

învăţăm să-l vedem, să-l auzim, să-l ascultăm, să-l 

provocăm, cu tact, spre dialog, spre deschidere 

sufletească. De multe ori e timid, crispat, inapt de a 

vorbi. Noi, ca părinţi, trebuie să avem iniţiativa 

dialogului, să-l încurajăm să se deschidă. Copilul nu 

trebuie doar cicălit, certat sau chiar bătut (cum 

procedează unii părinţi catastrofici!) pentru 

performanţele scăzute sau comportamentul şcolar. 

Adeseori comportamentul dihotomic – acasă una, la 
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şcoală alta – se datorează mai degrabă părinţilor decât 

copiilor. Nu am întâlnit „copii problemă”, ci doar 

„părinţi problemă”, incapabili să-şi vadă şi să comunice 

cu propriul lor copil. Părinţi, când diriginta sau alţi 

profesori vă „pârăsc” copilul, că „nu e cuminte”, că „nu 

ia note bune” etc., vă rog nu tăbărâţi şi voi asupra lui! E 

o fiinţă fără apărare. Când şi voi îl ocărâţi şi umiliţi, mai 

ales de faţă cu clasa, ori ca „să vă puneţi bine cu 

diriginta”, faceţi o greşeală colosală!  

Am auzit de un caz în care mama şi-a pălmuit copilul de 

faţă cu întreaga clasă. Asta e crimă împotriva onoarei, 

demnităţii şi stimei de sine a propriului copil. Mergeţi 

cu el acasă şi „vă spălaţi rufele în familie”. Nu-l ocărâţi, 

nu-l devalorizaţi! Copilul trebuie să se simtă susţinut 

măcar dintr-o parte şi unde asta, dacă nu în propria-i 

casă? Aici nu vorbim de permisivism, ci de înţelegere 

umană şi de susţinere a moralului. Nu spun să nu 

discutaţi aspectele problematice, dar nu daţi curs, fără 

discernământ, tuturor acuzaţiilor, nu de puţine ori 

tendenţioase, ale „tovarăşei educatoare”! V-aţi gândit 

vreodată că poate, pur şi simplu, nu-i place doamnei 

figura „sfidătoare” a copilului vostru sau că poate fi 

vorba despre o antipatie reciprocă? Fiţi părinţi, nu 

„taxatori” şi vânători sadici de comportamente 

incriminatorii ale propriului vostru copil!  

Din fericire nu am avut parte de astfel de 

comportamente aberante, dar nu am scăpat de cicăleala 

mamei la notele mici sau de îndemnul de a fi mereu 

„mai bun” şi „mai cuminte”, „să n-o fac de ruşine”.  
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Frica de ruşine înseamnă, de fapt, isterie curată! Cu cât 

eşti mai sensibil la „gura satului”, eşti mai isteric! În 

plus, nu uitaţi: competiţia perpetuă, să fii „cel mai bun”, 

„cel mai deştept”, „cel mai apreciat”, „cel mai 

amuzant”, la un moment dat te va conduce la competiţia 

cu tine însuţi. Îţi vei pune tu însuţi ştacheta atât de sus, 

încât nu vei mai fi capabil s-o sari! Isterie pură! Tu ca 

om, cu slăbiciunile, sentimentele şi limitele tale, dispari 

din ecuaţie. Rămâne doar goana nebună după succes cu 

orice preţ şi performanţă, mari consumatoare de 

energie. În aceeaşi direcţie de structurare histrionică de 

personalitate a copilului va conduce şi comparaţia între 

fraţi sau cu alţi colegi, făcută de părinţi.   

Copilul tău poate atât cât este el şi, mai ales, ceea ce îl 

reprezintă cu adevărat. Nu v-aţi gândit cumva că e 

posibil să nu aibă aptitudini pentru anumite discipline 

sau domenii, şi pace!? Nu-i cereţi să fie „superman” în 

toate domeniile! Copilul nevăzut, neauzit, neînţeles, 

umilit de azi, va deveni istericul de mâine, care-şi va 

cerşi atenţie şi valorizări ieftine din diplome, carierism, 

succese mărunte, laude şi orgolii gratuite. Sau, şi mai 

rău, va intra într-o gravă criză de identitate, prelungită 

până la vârste înaintate. Dacă îl vei întreba, peste ani, ce 

ştie să facă sau ce vrea să facă cu el cu adevărat, va da 

neputincios din umeri. Şi asta e absenţa ta, ca părinte, în 

primul rând, apoi a dascălilor, pe care nu i-a interesat 

decât amărâtul acela de salariu şi meditaţiile, în loc să se 

ocupe, la vreme, de orientarea vocaţională şi existenţială 

a copilului. 

Las acum deoparte aceste aspecte şi trec de la familie 

spre alte domenii. Preoţii copilăriei mele erau oameni 
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admirabili: culţi, de vocaţie, bonomi, unii chiar foşti 

deţinuţi politici sau greco-catolici „reveniţi” la 

ortodoxie, oameni de înaltă clasă, dar atât. Toţi erau de 

şcoală veche, serioasă! Şi, totuşi, niciunul nu m-a marcat 

în mod deosebit. Nu se ştiau, de altfel nici nu se prea 

puteau apleca asupra copilului, mai ales că era interzisă 

complet catehizarea şi religia în şcoală. Învăţătoarea 

mea era în vârstă: un om bun, dar cam blazată. Nu-mi 

aduc aminte mai nimic din acei ani. De aceea, parcă aş 

prefera educatorii mai tineri, mai dinamici.  

Profesorii din gimnaziu, unii erau mai buni, alţii mai 

şterşi, alţii zbiri (era încă vremea când se împărţeau, cu 

„generozitate”, palmele păruielile şi picioarele în fund), 

dar destul de „vii”. Am avut vreo trei profesori care au 

văzut ceva potenţial în mine şi că eram premiant 

(învăţam tot singur, niciodată n-am primit vreo 

„meditaţie”), dar atât. Nimeni nu m-a învăţat mai mult 

nimic, nimeni nu m-a întrebat de sănătate, să-mi zică: 

„măi copile, tu la ce eşti bun şi ce vrei să faci în viaţă?  

Ba, unul m-a mai şi trimis la o olimpiadă, mizând pe 

faptul că învăţ bine, că sunt premiant şi că mă exprim 

frumos, dar nu ştia că eu sunt „catastrofă” la disciplina 

lui şi că nu sunt nici pe departe bun de „olimpic”. Mi-a 

pus o carte în braţe ca un fel de culegere de întrebări şi 

probleme şi mi-a zis: „citeşte şi fă probleme”! Ce şi cum 

să citesc, cum să rezolv probleme, când eu nu eram 

deloc iniţiat în acea disciplină (nu era vorba de 

matematică), decât cel mult în ceva minimal, ce se afla 

în manualul obişnuit de şcoală?  
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Nu cunoşteam cheia de înţelegere a disciplinei. Asta 

trebuie să ştie profesorii: să le explice clar copiilor 

materia, să le dea „cheia înţelegerii disciplinei” predate 

până pricepe orice prost, şi, mai ales cu cei buni şi 

interesaţi, să lucreze cu predilecţie, fără a-i discrimina 

pe ceilalţi. Uneori copiii suferă de lipsa unei explicaţii 

adecvate a materiei, de aceea nu pricep, nu din           

rea-voinţă în a învăţa. E drept că sunt şi destui copii 

dezinteresaţi, dar mulţi dintre ei nu sunt în stare să ia 

„bac-ul” pentru că profesorii nu le-au deschis mintea 

cum trebuie la disciplinele lor (unii profesori nici nu au 

simţ/stil pedagogic deloc, nici competenţă didactică; eu 

aş da întâi „bac-ul” cu ei, apoi cu copiii!).  

Mai este apoi o altă categorie de profesori, cu carenţe 

caracteriale şi deontologice, care nu le explică copiilor 

cum trebuie sau îi pică în mod intenţionat, pentru a-i 

obliga să meargă la meditaţii. Ruşine lor! Oricum, cert 

este, că m-am văzut nevoit, încă de pe atunci, să devin 

autodidact. Am avut ulterior persoane de referinţă, chiar 

de mare impact, dar asta mult mai târziu: în timpul celor 

două facultăţi, la doctorat şi în formarea 

psihoterapeutică.   

 

PR (7): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 
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EJ (7): Aici aş dori să vorbesc despre trei lucruri 

diferite: felul în care am fost educat eu; stilurile 

educative în general şi influenţa copilăriei asupra 

personalităţii şi parentalităţii de azi. Deşi n-am fost 

crescut „după manual”, pot să spun că am primit o 

educaţie corectă. Niţel autoritară, clasică şi adeseori sub 

un control (hiperprotectiv) destul de sever, dar nu 

inhibant sau anihilant în dezvoltarea personală. Ce mi-a 

picat mai greu era însă o anumită izolare şi trierea 

exigentă a prietenilor mei, pentru „a mă feri de 

influenţele rele”.  

Adevărul e că întotdeauna am ştiut să-mi aleg prieteni 

de calitate, chiar când am fost absolut „de capul meu”, 

la 550 km de casă. Chiar dacă în copilărie băteam 

mingea cu toţii şi nu eram deloc antisocial, nu m-am 

întovărăşit cu „maidanezii” şi, nici într-un caz, cu 

„cozile de topor”! Nu-mi plăceau nici „favoriţii sorţii”, 

care erau cu nasul pe sus şi, de regulă, îşi aveau 

cercurile lor exclusiviste. Eu am avut, în mod natural, o 

capacitate de selecţie a prietenilor. Îmi plăceau prietenii 

de la care aveam câte ceva de învăţat, dar grija excesivă 

a mamei de a nu mă însoţi cu „copiii răi” mă exaspera. 

Nu spun că ar fi un lucru rău să-ţi observi copilul, să-l 

previi asupra unor posibile influenţe nefaste, dar să 

intervii radical în opţiunile lui: „cu ăsta da, cu ăsta nu”, 

consider că ar fi o mare gafă din partea părinţilor! Cu 

toate aceste „selecţii anxioase”, nu duceam lipsă de 

prieteni, de joacă, de comunicare.  

Copilul trebuie să-şi dea şi singur cu capul de pragul de 

sus, pentru a-l vedea pe cel de jos. Nu-l poţi creşte 

într-un „palat de cleştar”, ferit de toate experienţele şi 
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influenţele negative ce apar în viaţa lui. Controlul 

exagerat îmi dădea sentimentul că mama nu are 

încredere în mine deloc şi că aş fi total lipsit de 

discernământ, când de fapt lucrurile stăteau exact 

invers. De fapt, acum o pot înţelege mult mai bine, îşi 

proiecta propriile temeri de eşec educaţional cu noi, dar 

un control excesiv conduce spre comportamente 

duplicitare ale copilului. La un control excesiv, copilul 

zice ca tine şi face ca el. Poate dezvolta o „personalitate 

de subterană”, vorbind cum îţi place să auzi, dar 

procedând aşa cum simte/vrea el. Din fericire, se pare că 

am simţit destul de corect şi am făcut alegerile potrivite 

în viaţă. 

În ceea ce priveşte stilurile educative, ştim că în general 

se vorbeşte de cele cele trei: autoritar, permisiv şi 

autorizat. Primul stil „educaţional” este tiranic, despotic, 

discreţionar, funcţionând pe principiul: „eu  te-am făcut, 

eu te omor”. De fapt, autoritarismul este o escamotare a 

lipsei de autoritate: „morala pumnului în gură”! 

„Educarea este altceva decât dresarea”, spune 

scriitoarea Michiela Poenaru, într-o carte, sugestiv 

intitulată: Eu te-am făcut, eu te omor! Ghidul bunelor 

maniere pentru părinţi. Din păcate acest „model” 

educativ se practică încă şi astăzi, chiar dacă unii autori, 

precum Stanley Shapiro, Karen şi Richard Skinulis, 

consideră că „epoca autoritarismului a apus”. Copiii 

crescuţi într-un regim de teroare, categoric vor fi grav 

taraţi emoţional. Agresaţii de azi vor fi personalităţile 

histrionice, antisociale, borderline, pasiv-agresive, 

anxios-depresive de mâine. 
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În cel mai fericit caz vor deveni nişte nevrotici: 

complexaţi, timoraţi, inhibaţi, timizi, retraşi, închişi, 

isterici/fobici social, dacă nu chiar psihotici. Să nu uităm 

că „structura bolilor psihice este pusă în copilărie”, după 

cum spune cel mai distins elev al lui Freud, medicul 

austriac Wilhelm Stekel, încă de prin anii 1930. Nu intru 

în detalii psihopatologice. La polul opus autoritarismului 

se situează celălalt stil educaţional catastrofic: 

permisivismul, care funcţionează pe principiile: „no 

rules” (Dl. Goe) şi „totul mi se cuvine”. În cazul 

autoritarismului se naşte „isteria-pe-dos”/fobia socială: 

o personalitate inhibată, retractilă, defensivă. În caz 

permisivismului avem de a face cu rădăcinile 

narcisismului arogant şi agresiv: „eu sunt buricul 

pământului”; „totul gravitează în jurul meu”.  

Normală ar fi a treia variantă educaţională, în care un 

părinte autentic, „autorizat”, normal, va şti să îmbine, în 

mod fericit: autoritatea cu libertatea. Dar, să nu 

confundăm fermitatea (autoritatea) cu tirania, după cum 

spun autorii Sorina şi Victor Bodo. Copilul are nevoie şi 

de anumite reguli: puţine, dar precise (normele dau 

structură; de la lat. norma vine şi noţiunea de 

normalitate), dar şi de libertatea de a-şi manifesta 

calităţile, aptitudinile şi potenţialul său nativ. Copilul   

n-are nevoie doar să „stea cuminte”. El este un ocean de 

posibilităţi. Este extrem de dinamic şi creativ. Nu 

trebuie obstrucţionat, reprimat şi inhibat! Trebuie să-l 

ajuţi şi să-l susţii, să-l încurajezi să se descopere, să-şi 

cunoască şi să-şi poată cultiva propriul potenţial.  

E o gravă eroare pedagogică atunci când părinţii îşi 

învaţă copilul mai curând ce să NU facă („nu fă aia, nu 
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fă aia, nu fă aia...”!), decât ce anume să facă. Educaţia 

pe NU e doar interdictivă, tabuistică şi inhibitorie. 

Copilul trebuie învăţat şi susţinut pentru DA: „Hai să 

facem asta, asta, asta...”, în acord cu potenţialul şi 

înclinaţiile lui. O altă mare greşeală fac părinţii când vor 

să scoată din copil un geniu polivalent: şi violonist, şi 

karatist, şi înotător de performanţă şi expert lingvistic, 

matematician olimpic etc. Îi fură copilăria şi-i produc 

mari leziuni emoţionale, adeseori ireparabile.  

M-ai întrebat, dragă Patricia, „dacă are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi!?” Are cel 

mai mare impact. „Educația începe în leagăn”, spune 

pediatrul şi psihoterapeutul Aldo Naouri. Copilăria pune 

bazele vieţii adulte. Ea reprezintă chiar rădăcinile 

structurării noastre de personalitate, fundamentul pe care 

se construieşte întreg edificiul personalităţii şi devenirii 

noastre. Este ca în parabola biblică cu casa construită pe 

stâncă sau pe nisip.  

Dacă avem o copilărie sănătoasă, din toate punctele de 

vedere (psihologic, familial, social, spiritual, emoţional), 

normal că vom avea o dezvoltare ulterioară armonioasă. 

În caz contrar, există riscul ca viitorii părinţi să repete 

modelele şi erorile pe care le-au întâlnit în propria lor 

familie. La fel de riscant ar fi „antimodelul”, când 

copilul va face tot ce-i stă în putinţă să nu fie asemenea 

părinţilor lui. Pe cât te străduieşti mai mult să respingi 

un anumit model, pe atât vei deveni ceea ce deteşti!   
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PR (8): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 

EJ (8): Nu ştiu dacă sunt mai fericiţi sau nefericiţi decât 

cei de ieri, dar mult mai inconştienţi şi naivi, da. În mod 

paradoxal, sunt mult mai „dezgheţaţi” decât eram noi, 

mai rebeli şi critici, dar şi mult mai creduli. E posibil 

totuşi ca această stare de naivitate şi inocenţă – de altfel, 

fireşti şi necesare copilului, nu să fie mereu sub teroare 

şi „în gardă”, cum eram noi în trecut – să le genereze şi 

o stare de mai bine. Totuşi observ că mulţi nu mai 

cunosc aproape nimic din dificultăţile şi 

responsabilităţile unei vieţi reale. Toată ziua pe FB, 

jocuri şi reţele de socializare, în mediul „virtual”, pierd 

contactul cu viaţa reală, cu natura, cu omul viu, cu 

Dumnezeu. Îi văd mai degrabă absenţi, dezorientaţi şi 

plictisiţi decât fericiţi.  

Nu îi mai interesează nimic. Nu mai au pasiuni, 

curiozităţi pentru ştiinţă, cunoaştere, îndeletniciri 

practice, arte..., nimic. Nu mai au preocupări 

intelectuale. Nu mai citesc o carte. E drept că informaţia 

le vine mult mai lesne, de pe Google, dar ei nu 

realizează cât de superficială e. Ştiu de toate, dar nimic! 

Sunt destul de rari cei care sunt pasionaţi de ceva anume 

şi care să ştie ce vor să facă în viitor. N-aş vrea să repete 

istoria noastră, dar măcar să o cunoască, la puterea lor 

de înţelegere, nu cred că le-ar strica: „Povestiţi 

generaţiilor ce vor veni, nu le ţineţi ascunse, ca să nu fie 

ca părinţii lor, generaţie îndărătnică şi răzvrătită, 
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generaţie cu inimă nestatornică şi necredincioasă lui 

Dumnezeu în duhul ei.” (Psalmul 77:4-8)  

Au nişte atuuri imense în comparaţie cu generaţiile 

trecute: libertatea de a circula în lume, de a cunoaşte alte 

culturi şi copii din ţări diferite, de a comunica liber, de a 

face schimburi de experienţă în tabere şcolare sau în 

familii din străinătate, şcoli moderne (mă refer la cele 

„de elită”, nu la cele mediocre) şi posibilitatea de a 

studia oriunde în lume, de a învăţa orice, au tehnologie 

(Internetul, chiar şi telefonul mobil au, indiscutabil, 

partea lor pozitivă, dacă sunt utilizate corect), cărţi şi 

informaţii din absolut orice domeniu, la orice oră, 

posibilitatea de a învăţa limbi de circulaţie mondială, 

cursuri de tot felul, sporturi noi, arte etc. 

Din păcate majoritatea nu ştiu să beneficieze de aceste 

posibilităţi fantastice. Sunt furaţi de timp şi deturnaţi de 

la viul vieţii – fără să realizeze acest lucru – de jocurile 

pe calculator, tabletă, iphone etc., de reţelele de 

socializare superficială. Trece viaţa pe lângă ei. Există 

chiar jocuri diabolice cu risc suicidar, ca Momo sau 

Balena albastră. Prin intermediul copiilor, hackerii pot 

să acceadă la unele date economice ale familiei etc. 

Accesul facil la pornografie de la vârste foarte fragede le 

poate distorsiona imaginea despre viaţa sexuală 

normală. Prinşi în morbul tehnologiei şi distracţiei, 

evident că nu mai sunt interesaţi de principii de viaţă, 

valori morale, caracter, onoare, credinţă, cultură, nimic. 

Sunt deturnaţi de la viaţa reală şi de la nişte principii 

sănătoase de viaţă umană, ce să mai vorbim despre cele 

creştine!? Sunt mai degrabă informaţi decât formaţi 

(educaţi) şi nu ştiu câţi mai sunt de dispuşi să accepte 
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responsabilităţi şi apţi pentru efort, câtă vreme s-au 

obişnuit doar cu libertăţi şi facilităţi. 

 

PR (9): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și, totodată, să devină niște adulți echilibrați? 

EJ (9): La această întrebare cred că deja am răspuns 

într-o mare măsură în cele de mai sus. Dar aş dori să 

adaug unele principii şi linii directoare educative, bune 

de ştiut:  

A. Educația în adevăr. „Nu vă mințiți niciodată 

copilul”, susţine W. Stekel, ajutați-l să se 

dezvețe de obiceiul de a se ascunde şi de a 

minți. Lăsaţi-i spaţiu de comunicare. Copilul 

trebuie ascultat și încurajat să se exprime așa 

cum simte/crede el, nu corectat după cum 

vrea să audă părintele; trebuie ținut cont și de 

opiniile/părerea lui. Dacă-l lăsaţi în vacanţă 

la bunici, nu-i spuneţi că la trezire vă va găsi 

acolo. Se va simţi înşelat şi „abandonat”. 

Pregătiţi-l din timp! Nu-i faceţi o promisiune 

pe care n-o puteţi onora. Şi dacă aţi făcut-o, 

iar condiţiile iniţiale s-au modificat, 

independent de voinţa dumneavoastră, 

explicaţi-i şi găsiţi alternative. Nu vă „faceţi 

că plouă!”  
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B. Nici pedeapsa, nici recompensa. Nu sunt nici 

adeptul recompensei (de genul: dacă iei 

premiul I, o să-ţi cumpăr bicicleta roşie din 

vitrină; o văd ca pe un fel de „zăhărel al 

dresorului de circ”), nici al pedepsei (pe care 

întemniţat l-a făcut puşcăria mai bun!?). Sunt 

adeptul dialogului, al atenţiei cumpănite (nu 

al controlului nesăbuit), al aplecării asupra 

valorii şi aptitudinilor copilului, al susţinerii 

lui necondiţionate şi al încurajării în caz de 

eşec (a fi alături de el şi la bine şi la greu).  

C. Copilul nu trebuie înfrânt, umilit, 

devalorizat. „Nu-i răni mândria (onoarea, 

demnitatea)!”, susţine autoarea mai multor 

ghiduri pentru părinţi, Meg Schneider. 

Devalorizarea este rădăcina principală a 

isteriei: a relaţiei cu sine compromise. Însuşi 

esenţa, „hardul” personalităţii este „virusat”. 

Tot ceea ce ce se referă la „sine” va fi 

avariat:  valoarea de sine, identitatea de sine, 

stima de sine, imaginea de sine, concepţia de 

sine, încrederea de sine, autenticitatea de 

sine, iubirea de sine etc. Dacă copilul va auzi 

mereu de la proprii părinţii expresii de genul: 

„Nu eşti bun de nimic”!; „Ce o să se mai 

aleagă şi de tine”?; „Cine crezi că o să te mai 

ia şi pe tine de bărbat/muiere”? etc., ce 

imagine şi încredere în sine îşi poate dezvolta 

copilul? 

D. Acceptarea necondiţionată a copilului, a-l 

accepta așa cum e. „Nu trebuie să adaptăm 

copilul la șablon, ci șablonul la copil”, spune 
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M. Poenaru. „Te-aş iubi, dacă nu ai fi aşa...!” 

este cea mai stupidă expresie pe care ar 

putea-o auzi cineva din gura unui apropiat 

sau dacă părinţii vor face tot posibilul să 

„dreseze” un copil „după chipul şi 

asemănarea lor.” 

E. Educaţia pentru autonomizare de timpuriu. 

În general, mamele latine sunt extraordinar 

de posesive şi intruzive. Dacă ar putea, şi-ar 

ţine copilul „în lesă” până la 80 de ani (din 

păcate, unele chiar reuşesc, îndeosebi 

„mamele schizofrenogene”!). Omul are 

nevoie, obligatoriu, în viaţă de trei tipuri de 

autonomie: 1) autonomia personală (tăierea 

cordonului ombilical psihologic ce-l leagă de 

părinţi); 2) autonomia familială/de cuplu 

(potrivit principiului evocat mai sus: „Va lăsa 

omul...”, Geneza 2:24) şi 3) automia 

interrelațională (este necesară şi o anumită 

distanţă benefică între soţi/parteneri, pentru a 

evita sufocarea şi simbioza emoţională în 

cuplu). 

F. Copilul trebuie să învețe din propriile-i 

greșeli şi învățat să și le asume. Va fi necesar 

să trăiască principiul: „Cum îți așterni, așa 

dormi!” La un moment dat, va fi lăsat să-şi 

suporte consecinţele propriilor fapte şi 

alegeri. Nu-l poţi creşte sub un clopot de 

sticlă. 
G. Copilul nu trebuie șantajat. Îndeosebi 

mamele isterice sunt experte în arta 

şantajului: „Moare mamiţica!”; „Mă omori 
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cu zile!”; „Mai bine nu te năşteam!”; „M-am 

supărat pe tine!” (stă „bosumflată, iar bietul 

copil trebuie să facă tot posibilul să 

„îmbuneze fiara” de la domiciliu!); „Nici nu 

știi câte sacrificii am făcut pentru tine și tu nu 

eşti deloc recunoscător!”; „Unde sunt nopţile 

mele nedormite, pentru tine?” Uneori, după 

terapie, vei auzi: „Te-ai schimbat, nu mai eşti 

erai (adică umil şi obedient)!”; „De când te-ai 

căsătorit ai nasturii lipsă, la mama nu era 

aşa!” etc. Există liste întregi de șantajele 

emoționale (isterice), menite să declanșeze 

culpa.  
H. Educația creștină a copilului. „Lăsați copiii 

să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca 

aceștia este Împărăția lui Dumnezeu.” 

(Marcu 10:14). Am putea afirma că 

experiența sacrului începe încă din viața 

intrauterină, concomitent cu preocupările 

religioase ale mamei (familiei). Dacă mama 

este un creștin practicant, așa cum copilul 

trăiește celelalte experiențe senzoriale încă 

din pântecele matern, la fel va resimți fiorul 

sacru încă de pe atunci. Dacă ţinem seama de 

expresia lui W. Stekel: „copilul mănâncă tot 

ce mănână mama”, este logic că și pe plan 

spiritual va trăi tot ce resimte mama. Dacă 

mama, metaforic vorbind, „mănâncă” 

Euharistie (Cina Domnului), implicit și 

copilul „se cuminecă”. Dacă mama 

„mănâncă bătaie” de la soț, implicit copilul 

va „înghiți frică și adrenalină”. Pe planul 
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educaţiei religioase timpurii a copilului, 

pedagogii mai vechi sunt unanimi: „creanga 

trebuie îndoită cât e verde” (Comenius); 

„dacă nu plouă primăvara, degeaba va ploua 

mai târziu” (V. Băncilă). Azi, problema nu o 

constituie neapărat copiii, cât mai ales 

adulții: în primul rând, părinții ignoranți, 

sceptici și nepracticanți, apoi educatorii 

religioși incompetenți, fără tact pedagogic și 

fără vocație sau responsabilitate creştină. 
I. Mamele creştine. Distinsul academician 

Simion Mehedinți-Soveja afirma pe vremuri: 

„Femeia trebuie să dea tonul educației; 

oamenii mari au avut întotdeauna mame cu 

însușiri alese, iar valoarea unui neam se 

judecă mai mult după femei decât după 

bărbați.” Care femeie: înțeleapta mama-

creștină (o „piesă de muzeu” în zilele 

noastre) sau „mama-tunată” (plină de silicon, 

acid hialuronic și botox, de pe fundalul sticlei 

televizorului) și „profi” (feministă convinsă, 

interesată mai mult de carieră, de succes, de 

estetică, de imaginea publică, decât de 

maternitate), ca să nu mai vorbim de bietele 

„românce de moravuri ușoare” care 

împânzesc locurile rău famate din Europa și 

întreaga lume? 

J. Spiritualitatea înnăscută. Astăzi, pe baza 

unor cercetări temeinice de laborator, s-a 

demonstrat științific că există o 

„spiritualitate naturală, o facultate umană 

înnăscută a conectării la transcendent”, iar 
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această „spiritualitate înnăscută este 

fundament al sănătății mintale”, după cum 

afirmă profesorul (de la Universitatea 

Columbia din S.U.A.), cercetătorul şi 

psihologul clinician Lisa Miller, într-o carte 

recent apărută la Ed. Trei, Copilul şi 

spiritualitatea. Practic, cercetările moderne 

concordă cu intuiția mai veche a lui R. Otto, 

care definea sacrul ca „sentimentul stării de 

creatură față de Creator.” Ca să ne exprimăm 

metaforic: „pilitura de fier” este atrasă, în 

mod natural, de Magnetul său cosmic! 

 

 

PR (10): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

EJ (10): Aici îmi place să amintesc o glumă: într-o 

clinică de psihiatrie, un bolnav striga în gura mare: 

„Sunt Trimisul lui Dumnezeu pe pământ!” La care se 

aude o voce din fundul salonului: „Eu n-am trimis pe 

nimeni!” Normal că nici măcar viaţa unei bacterii nu 

este inutilă pe pământ, darmite prezenţa oricărui om, în 

care Dumnezeu şi-a imprimat pecetea sa originară!? 

Iubesc profeţii. Îmi place enorm termenul de pro/oroc 

(cel care pre/vede) şi spiritul profetic (temerar şi 

pre/vizionar). Nu-mi plac oamenii comozi, obtuzi şi fără 
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viziune. De aceea, cred că Dumnezeu mi-a dat un 

anumit dar: o viziune asupra realităţilor lumii, în 

„lumina” (orizontul) Lui şi să fac ceva treabă pe unde 

trec.  

Mi-ar fi greu să-mi arog vreo calitate de „trimis” sau de 

„profet” al Celui de Sus (slavă Domnului, încă nu mi-a 

debutat Alzheimerul!), dar sunt încredinţat, că, dacă 

nimic nu este întâmplător, atunci, cu certitudine,  nici 

prezenţa mea pe pământ şi în acest loc nu este 

întâmplătoare. Nu ştiu cu exactitate nici acum ce vrea 

Dumnezeu de la mine, dar, la cât/ce m-am priceput,     

n-am dat înapoi niciodată. Ştiam un singur lucru: dacă 

omul sfinţeşte locul, mi-am spus că ar fi păcat să trec 

prin vreun loc fără să-l onorez. Aşa simţeam. M-ar fi 

durut inima să trec ca o frunză pe apă, fără să fi lăsat 

nicio umbră a trecerii mele pe-acolo. Şi n-au fost puţine 

aceste locuri. Totuşi, dacă stau bine şi mă gândesc, cred 

că mi-a dat o vocaţie kerigmatică:  (gr. kerigma = 

pro/clamaţie a unui herald; primul anunţ apostolic): să 

pun început unor lucruri...  

Că unele lucruri n-au mai continuat, asta nu mai era 

problema mea, ci a succesorilor! Dacă unul deschide un 

„chioşc”, datoria urmaşului e măcar să scoată nişte mese 

în drum (ulterior, poate, să facă un concern) sau poate, 

pur şi simplu, să închidă „chioşcul”! Dacă-mi schimbam 

locul, unii credeau că sunt inconsecvent sau instabil. Eu, 

în gândul meu, ştiam: aici mi-am terminat treaba; să 

rămân, ar fi inutil şi un nonsens distructiv pentru mine! 

E ca în povestea aceea patericală minunată: un avva 

(magistru spiritual din pustia sketică din Egiptul aprox. 

sec. al IV-lea) îşi ridica o chilie împreună cu ucenicii 
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săi. La un moment dat au finalizat lucrarea. I-a întrebat 

pe ucenici. Am terminat treaba? Da, avva! i-au răspuns 

aceia. La care, bătrânul le-a zis: Foarte bine, atunci 

putem să ne mutăm de aici! 

Ca să nu mă opresc asupra unei povestiri „apostolice” 

anume, prefer să-ţi spun nişte „începuturi”. Prima dată 

am fost preot la „catedrala” din Reşiţa. Acolo am fondat 

un grup de tineri pe care l-am „abandonat” peste 4 ani. 

Din acel grup, când m-am mutat la Timişoara, m-au 

urmat câţiva la teologie (3 au plecat deja la alte facultăţi 

de teologie deja în funcţiune). Dintre aceştia, avem cel 

puţin 5-6 preoţi ortodocşi, de altă calitate decât cei din 

vechiul sistem. Meritul lor a fost că „materialul din care 

au fost plămădiţi” era/este excelent. „Modelarea” a fost 

doar o chestiune de timp...  

Tot acolo, împreună cu doi medici de toată isprava 

(acum amândoi sunt mutaţi la Domnul) am fondat o 

filială a Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine 

„Christiana”. Deja după plecarea mea în Timişoara, 

„Christiana” din Reşiţa a pornit o şcoală postliceală de 

asistenţi medicali, care a dat pâine unor oameni, câţiva 

ani de zile. Dacă întrebi pe cineva cine a fondat acea 

filială, în afară de Cel de Sus şi de dl. dr. Pavel Chirilă, 

la care am mers în Bucureşti pentru a semna 

documentele iniţiale, nimeni nu mai ştie. 

Aici, în Timişoara, cum spuneam mai sus, am fondat, 

împreună cu doamna Maria Ţenchea, care pe atunci era 

prodecan la Facultatea de Litere (şi greco-catolică, pe 

deasupra!), secţia de teologie ortodoxă din cadrul UVT, 

pe care am condus-o, ca prim „coordonator”, apoi ca şef 



COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT 

65 
 

de catedră, timp de 2 ani de zile, până inclusiv la faza de 

autorizare. Am încredinţat-o apoi unui coleg, autorizată 

gata, cum spuneam mai sus, şi m-am retras doar la 

catedră.  

După ce am fost exclus de la catedra de teologie 

ortodoxă, pe motive confesionale (am devenit 

„papistaş”!), practic am şi „salvat” departamentul de 

teologie de ARACIS, pentru că m-au mai menţinut un 

an de zile pentru titlul academic (altfel nu le ieşea 

procentul de cadre didactice superioare), până şi-au 

„văzut sacii în căruţă”, apoi a doua oară mi s-a retras 

„binecuvântarea arhierească” de a mai preda la acest 

departament, ca „persona non grata”. Puteam să mă 

retrag de prima oară, dar am acceptat să mai rămân acel 

an, întrucât nu mi se părea corect ca, dacă ei au procedat 

aşa, eu „să-mi iau jucăria şi să dispar” (facultatea nu mai 

primea acreditarea ARACIS)! Mă gândeam că poate 

această facultate va folosi generaţiilor viitoare. Când se 

vor pune tablourile întemeietorilor facultăţii, precis voi 

fi pus primul!!! 

Ar mai fi multe alte „premiere” de consemnat, dar mă 

limitez să le enumăr:  

– fondarea Fundaţiei „Antimis”, pe lângă parohia 

Timişoara Fabric Vest, care sprijină educaţional 

copiii fără posibilităţi financiare;  

– ca unul din puţinii preoţi cu dublu/triplă 

specializare (dacă iau în calcul şi psihologia 

clinică), am reuşit să „virusez” destui teologi, 

care au urmat facultatea şi masteratul de 

psihologie;  
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– scrierea mai multor cărţi de interferenţă 

teologie-psiho(pato)logie;  

– consolidarea domeniului de psihopatologie în 

cadrul Departamentului de Asistenţă Socială din 

UVT; 

– introducerea psihologiei pastorale şi a 

psihopatologiei pentru confesional în facultăţile 

teologice în care am predat şi încă predau;  

– scrierea primei cărţi (şi, pare-se, a unicei) de 

analiză existenţială şi logoterapie din ţară (Arta 

de a fi liber. Persoana în analiza existenţială şi 

în psihologia pastorală, 2004) şi a unui tratat de 

psihopatologie, cu orientare pregnant analitic-

existenţială (Psihopatologie şi psihoterapie, ed. 

III, 2018);  

– fondarea asociaţiei şi Centrului de cateheză, 

misiune şi însănătoşire spirituală „Oaza Bunei 

Vestiri” (un acronim de la gr. [O] odos = calea; 

[A] aletheia = adevărul; [Z] zoe = viaţa [A] + 

ev–anghelia = veste bună), de pe lângă Parohia 

Greco-Catolică Timişoara IV;  

– recent, pornind de la Universitatea Pontificală 

Saleziană din Roma, împreună cu alţi colegi 

psihoterapeuţi, am reuşit să aducem în România 

Şcoala de psihoterapie frankliană (aparţinând de 

Institutul Viktor Frankl din Viena) şi să fondăm 

Asociaţia de Psihoterapie Frankliană [APF].  

Mă opresc aici, ca să nu se spună că mă laud. Sunt 

convins că toate acestea vor da roade peste ani! 
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PR (11): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părinților de azi? Dar celor de mâine? 

EJ (11): L-aş parafraza pe Seneca: „Nici un vânt nu este 

favorabil celui care nu ştie Încotro vrea să navigheze!” 

A fi autentic, pentru mine, înseamnă a fi tu însuţi şi să 

faci ceea ce-ţi este ţie propriu (cum ar zice neamţul: das 

Selbst), pe Calea, Direcţia şi Sensul tău de viaţă, „cu 

ochii aţintiţi spre Hristos/Logosul [sensul ontologic]” 

(Evrei 12:2), Capătul („alfa şi omega”) vieţii noastre, de 

unde venim şi la cine ne întoarcem. După câte ştiu, 

călătorii în deşert, în orientarea lor, sunt foarte atenţi să 

nu-şi piardă Direcţia/Sensul de mers, chiar dacă uneori 

sunt nevoiţi să ocolească munţi întregi sau să coboare 

prăpăstii adânci! Asta înţeleg prin autenticitate: să nu 

uiţi de unde ai plecat, să nu uiţi cine eşti şi să nu uiţi 

Încotro te îndrepţi. 

Copiilor şi tinerilor de azi şi dintotdeauna vreau să le 

spun doar atât: Nu uitaţi că aveţi o singură viaţă (chiar 

dacă mulţi cred în reîncarnare şi consideră că îşi pot bate 

joc de cea actuală sau că pot dispune de ea după bunul 

plac!). Nu vă irosiţi în nimicuri şi ne/trebnicii. Chiar 

dacă la vârsta voastră aveţi o perspectivă infinită asupra 

timpului, dacă nu-l fructificaţi cu sens, la vreme, în jurul 

vârstei de 40 de ani (în Midlife Crisis) riscaţi să vă 

treziţi „în criză de timp”, cu sentimentul că a trecut viaţa 

pe lângă voi şi că v-aţi irosit timpul de pomană sau, şi 

mai rău, că aţi întârziat la sau aţi ratat marea Întâlnire cu 

Sine, că aţi trăit „fără sens” ori că „aţi intrat pe 
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contra/sens” cu propria voastră viaţă. Sunteţi liberi să 

alegeţi: o Viaţă cu Sens sau una mediocră şi buimacă! 

 

PR (12): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 

ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 

care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

EJ (12): Ca să fiu sincer, în acest an nici nu m-am 

prăbuşit, nici nu m-am reinventat. Habar n-am dacă 

Dumnezeu a jucat vreun rol în toată mascarada asta! Dar 

o criză se prefigura de multă vreme. Nu ştiam când şi 

cum se va declanşa. Un anumit pericol epidemiologic 

clar există, dar nu de proporţiile la care-l ridică isteria 

mass media, afaceriştii şi politicienii. Nu mi-aş dori să 

ajung nici pacient, nici „afacerist”! Ce m-a ajutat? 

Faptul că aveam ce face şi nu m-am simţit deloc 

„izolat”. Cu sau fără covid, oricum îmi vedeam de 

scrisul şi de treaba mea.  

Cea mai dureroasă lecţie pe care am revăzut-o însă în 

acest răstimp este cinismul cu care unii oameni pot 

profita de suferinţa „confraţilor întru umanitate”. Vorba 

lui Păunescu: „Trăiesc unii din furt / Alţii doar din ce-au 

dat.” Unii oameni sunt sub dărâmături la cutremur, alţii 

intră să le fure de prin case!? Ăştia nu pot fi numiţi 
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oameni! Nu e prima oară în istorie. Există documente 

că, în marile epidemii de ciumă, unii dintre cei care 

cărau morţii, erau condamnaţi la moarte pentru că erau 

prinşi jefuind cadavrele. Chiar dacă, moral, poate nu 

realizează că o fac, „cioclii” de azi, de orice categorie, 

sunt în aceeaşi osândă. Ştim bine că banii se fac în/din 

războaie, catastrofe locale sau mondiale, medicamente 

la preţ de speculă, vânzări de arme, tehnologie 

distructivă, „ţăcănele”, droguri, comercializarea sexului, 

trafic de carne vie şi multe alte lucruri prohibite.  

Oare ăsta să fie sensul meu, ca om, să fac bani, cu orice 

preţ, din orice cataclism!? Atât a rămas azi din Omul lui 

Dumnezeu de ieri? Ca să-ţi spun drept, din aşa-zisa 

pandemie n-am învăţat prea multe noutăţi, poate munca 

fortuită şi să fac plata facturilor online. Şi, ironia sorţii, 

în sfârşit bolnavii de TOC (Tulburarea Obsesiv-

Compulsivă) nu mai fac notă discordantă faţă de restul 

lumii! Toţi avem ritualuri ablutomanice (dezinfectări, 

spălări compulsive, clanţe etc.), din teama de 

contaminare. Singura lecţie pozitivă am învăţat-o de la 

acei oameni în costume de cosmonaut, care, în timp ce 

ăştia furau de zor, ei, nemâncaţi toată ziua, cu mâinile 

murate de mănuşile din cauciuc, îşi îngrijeau semenii cu 

maximă responsabilitate! Cinste lor! Poate vor pune pe 

gânduri pe cei care de-abia aşteaptă să-şi umezească 

buricul degetelor să-şi numere „câştigurile”!?  
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Capitolul 2 

CU MASCĂ – FĂRĂ MASCĂ 

INTERVIU CU DOAMNA MEDIC NEUROLOG 

CAMELIA CĂPUȘAN 

MOTTO: 

Autenticitatea este grea, dar este singura cale de 

împăcare cu sine și de impact în alte vieți. Fiind tu 

însuți, dai șansa lumii să aibă acces la splendoarea 

pusă în tine de Creator.  

 

BIOS: Medic primar neurolog. Instituția în care lucrez: Clinica 

Lavitamed – Cluj Napoca – coordonator medical. Vechimea în 

profesie: 30 ani. Cea mai mare realizare profesională: Obținerea 

titlului de doctor în știinte medicale; coordonarea unui program  

interdisciplinar pentru persoanele cu boala Parkinson- Puterea 

speranței – program unic în România. Valorile după care mă 

ghidez în profesie: Profesionalism (cunoaștere), empatie, 

abordarea holistică a pacientului, convingerea necesității 

participării pacientului și familiei lui la procesul de vindecare, 

cultivarea unei atmosfere calde în echipa cu care lucrez și 

valorizarea colaboratorilor.  

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & CC: Camelia CĂPUȘAN 

(intervievat) 

 

PR (1): Stimată doamnă medic primar neurolog, 

Camelia CĂPUȘAN, vă mulțumesc că ați acceptat acest 

interviu provocator, prin care dorim să vă cunoaștem 

mai bine, mai profund, într-un mod nou și autentic, și pe 
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față și pe dos, pentru ca să ne putem bucura de 

întâlnirea semnificativă cu „celălalt” din viața noastră, 

pentru a învăța din poveste și trăire autentică de viață, 

pentru a ne îmbogăți sufletul, mintea și experiența, 

pentru a ne dori să fim mai buni, mai adevărați și mai 

reali, prin cunoaștere, descoperire și interacțiune 

autentică, cu celălalt, cu aproapele nostru special sau 

obișnuit, care nu cred că a ajuns la întâmplare în viața 

noastră. Consider că fiecare persoană care a fost 

trimisă în viața noastră, mai simpatică sau mai puțin 

simpatică nouă, a avut un rol anume și un mandat 

special, de Sus. Ce ziceți și credeți despre toate acestea? 

CC (1): Vă multumesc pentru privilegiul de a-mi 

permite să fiu autentică, alături de dumneavoastră! 

A fi autentic este cel mai frumos și cel mai 

înspăimântător lucru totodată. Una din cele mai adânci 

dorințe umane este să fim cunoscuți, să fim văzuți așa 

cum suntem, pe de-a-ntregul. Ne dorim să fim văzuți și 

iubiți așa cum suntem. Pe de altă parte, este 

înspăimântător acest lucru, pentru că fiecare avem 

lucruri care nu ne fac cinste, de care nu suntem mândri 

și de care ne temem că ne vor face indezirabili în ochii 

celorlalți. De aceea, purtăm măști (mai nou și la 

propriu), neștiind că o mască, oricât de colorată sau 

scumpă ar fi, îți acoperă frumusețea originală, chiar și 

ciobită de păcat și suferință.  

Pe de altă parte, pentru a-ți da jos masca și a fi tu însuți, 

așa cum ești, „ciobit”, și pentru a înceta să te mai 

ascunzi și să pari ce nu ești, este nevoie de umilința de 

a-ți recunoaște măsura și, mai ales, de prezența a ceea ce 
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numim HAR. Adevărul este că toți suntem 

„consumatori” de HAR. Când ne simțim acceptați și 

iubiți suntem eliberați din închisoarea în care ne-am 

ascuns singuri, din cauza vinovăției noastre și a rușinii. 

Trăirea în autenticitate ne eliberează de sufocarea 

măștilor și de obligația de a părea ce nu suntem.  

 

PR (2): Cine este Camelia CĂPUȘAN? 

CC (2): Khalil Gibran a spus „O singură dată am rămas 

fără cuvinte. A fost atunci când un om m-a întrebat 

„cine ești?” Constat că mă simt cam la fel. Această 

întrebare simplă te „dezbracă” de toate pe care le faci și 

te obligă la a te conecta cu cea mai adâncă, mai reală 

parte din tine.  

Sunt o femeie în a doua parte a vieții, căsătorită, cu doi 

copii adulți de acum, înconjurată de o familie frumoasă, 

având o profesie pe care o practic cu pasiune – aceea de 

medic neurolog. Dar, după cum vedeți, toate aceste 

elemente enumerate sunt exterioare, sunt despre ce mi  

s-a dat, nu despre ceea ce sunt.  

Cine este totuși Camelia Căpușan? O ființă cosmică, (ca 

și voi toți, de altfel) trăitoare pe pământ, cu fața ridicată 

către cer, primindu-și lumina și viața, în elementele ei 

concrete de fiecare zi, de acolo.  

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 
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dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

CC (3): Am o poveste banală. Provin dintr-o familie de 

oameni simpli, educați, dar fără studii universitare. Cred 

că valoarea cea mai importantă  pe care am am văzut-o 

la părinții mei a fost exact prețuirea familiei. Deși mama 

mea a fost casnică, ca să fie mereu disponibilă pentru 

noi, cei trei copii și tatăl nostru, care lucra în ture,  

amintirile pe care le am sunt că mama „știa tot ce o 

întrebam”, era ca o enciclopedie, disponibilă oricând. 

Despre tata, unul din lucrurile pe care mi le aduc aminte 

este că m-a învățat să înot și m-a lăsat să trec Mureșul 

înot (în vreme ce mama se făcea praf pe mal!) Ceea ce a 

fost remarcabil pentru mine mereu a fost protecția lui. 

Deși m-a lăsat să trec Mureșul înot, el era acolo, 

supraveghind situația și eu  m-am simțit  întotdeauna în 

siguranță știind asta. 

Legat de disciplină, familia în care am crescut ne-a 

disciplinat, inclusiv cu nuiaua și cu pedepse, și sunt 

recunoscătoare pentru aceasta. Un lucru însă care m-a 

frustrat în adolescență a fost să pun întrebarea „de ce să 

fac așa?”, (recurent și sâcâitor, probabil) și să primesc 

răspunsul: „pentru că așa spun eu”. Asta nu am vrut să 

duc mai departe în familia mea.  

Legat de valorile spirituale, părinții mei, în vremea 

copilăriei mele, nu au fost creștini practicanți. Frica de 

Dumnezeu, în forma ei reală, practică și comunitară am 

văzut-o la bunica mea – mama mamei. Ea a fost prima 

care a pus în sufletul meu sămânța neprețuită a raportării 
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la Dumnezeu într-un mod autentic și mereu proaspăt 

(altfel decât rugăciunea „Îngerașul”, pe care am   

învățat-o acasă). Ea m-a învățat întâia dată că relația cu 

Dumnezeu nu poate fi circumscrisă în sine de nicio 

religie, pentru că Dumnezeu  este o Persoană, de fapt 

PERSOANA, care dorește conectarea cu mine ca 

persoană.  

Dacă ar fi să îmi aduc aminte de copilăria și relațiile ei – 

aceasta a fost una frumoasă, cu joc și alergare, cățărat pe 

garduri,  julituri și căzături, uneori complicate dureros 

cu intervenții chirurgicale, joc „de-a ascunsa”, pâine 

unsă  și mâncată din mână pe stradă, nedreptăți sociale 

„curente” la școală. Pedeapsa cea mai mare era să ți se 

suspende dreptul de a ieși cu ceilalți copii pe stradă. 

 

PR (4): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 

CC (4): Un cuvânt: familie.  

Motto: Familia și comunitatea restrânsă sunt spațiul de 

siguranță al copilului.  

 

PR (5): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 
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avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

CC (5): Este greu să dau o singură persoană.  

Copilăria mea a fost marcată în diferitele ei etape de 

„eroi” diferiți: mama a fost eroul „Știe tot”. În etapa 

următoare tata a fost eroul „Superman”, știam că sunt 

în siguranță lângă el. Iar în adolescența mea tulburată 

bunica a fost eroul „Te iubesc, orice ar fi.” Fiecare din 

ei a fost eroul vremii lui, aducând vieții mele suportul 

necesar în acel sezon. 

 

PR (6): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 

CC (6): Cred că am avut parte de o educație cu principii 

simple, care au putut fi clar înțelese. Poate că părinții 

mei nu au avut tactul necesar în vremea adolescenței 

tulburate, în care m-am trezit în anturaje nefaste, dar... 

ce părinte are tot tactul și toată înțelepciunea necesară 

acelei perioade?... Cred că niciunul. Ulterior, când eu 

am trecut cu copiii mei prin acea perioadă, și după ce 

am depășit-o (cu cicatrici), am învățat câteva lecții, dar 

am realizat că – în mod ciudat – după  ce ai învățat lecția 

creșterii copiilor, nu mai ai copii de crescut, iar cei ce au 

copii de crescut – cred și ei că știu ce au de făcut și, nu 

de puține ori, repetă greșelile.  
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Dacă are vreo legătură copilăria de ieri, cu parentalitatea 

de azi, cred că răspunsul poate avea două nuanțe: unul 

strict cauzal, mecanicist oarecum – repetitiv, purtarea 

unor amintiri dureroase legate de relații de familie ceva 

mai rigide, (severe), ne-am temut să nu ne ducem copiii 

pe același drum (drum pe care l-am numit o vreme 

„retezarea aripilor copiilor”) și am exagerat cu o 

libertate disproporțională cu capacitatea copilului  de a o 

gestiona, la o anumită vârstă.  

Cealaltă direcție este una mult mai amplă și cu rădăcini 

mult mai profunde și, din păcate, independente de noi: 

presiunea societății spre o libertate de alegere a 

copilului, complet disproporționată cu dezvoltarea 

psiho-emoțională a acestuia, lucru care transformă ceea 

ce societatea numește libertate, în abuz. 

 

PR (7): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 

CC (7): Aș evita să numesc lucrurile în „alb și negru”. 

Cred că fiecare perioadă a istoriei are bunele și relele ei. 

De cele bune trebuie profitat. La cele rele trebuie căutat 

să fie minimalizată influența lor.  

În general, copiii de azi sunt copii care cresc derutați, 

pentru că au limite neclare, ceea ce le creează – fie că 

știu, fie că nu știu – un sentiment de insecuritate și 

confuzie. Dacă sunt mai fericiți sau mai nefericiți, cred 

că depinde de legătura cu familia lor – restrânsă și 
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extinsă (bunici, unchi, mătuși, veri), deopotrivă de 

cantitatea și calitatea timpului petrecut împreună. O 

vreme s-a pedalat pe zicerea: „timp de calitate”. Sună 

bine, doar că trebuie să asumăm faptul că existența 

calității timpului petrecut presupune existența cantității 

timpului. Cu alte cuvinte, ascunderea după ziceri „de 

bon ton” nu ne satisface nevoia de comunicare și 

comunitate. Cu  cât  copiii au parte mai plenar de aceste 

relații, cu atât mai „așezate”, mai liniștite sunt emoțiile 

în copilărie, iar ulterior ca adulți.  

Această generație are un nivel și un ritm de acces la 

cunoaștere fără precedent. Acest lucru este un atuu 

formidabil, dacă este folosit corect. Dar, deopotrivă, 

accesul la informație, într-un mod atât de facil și extins, 

face posibil ca acest acces să fie și fără discernământ. Și 

ceea ce ar trebui să fie o resursă pe care generațiile 

anterioare nici nu o puteau visa, poate să devină un 

dușman. Ceea ce este sigur este că comunicarea virtuală 

nu ne face mai fericiți. Pe niciunii. 

Cea mai inacceptabilă pierdere, care este în poziția de 

risc, este comunitatea și comunicarea. Pare paradoxal 

că, în epoca în care comunicăm mai mult decât oricând, 

cu oricine de pe planetă, în orice moment dorim, să fie 

validă această afirmație. Ceea ce nici o formă de 

network digital, sau social-media nu poate oferi este 

conectarea fizică efectivă și afectivă, care, din punct de 

vedere neuro-biologic ne este esențial necesară. Anumiți 

neurotransmițători pot fi eliberați numai în condiția în 

care luăm contact fizic cu alți oameni, prin îmbrățișare, 

strângere de mână, atingere (măsuri care nu întâmplător 

se doresc a fi excluse din viețile noastre). 
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PR (8): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și, totodată, să devină niște adulți echilibrați? 

CC (8): Ce grea întrebare! Este grea, nu pentru că nu 

știm răspunsul, ci pentru că, atunci când suntem părinți 

tineri, cu copilași de crescut, nu credem răspunsul care 

ni se dă din exterior. Ne spunem că este imperios 

necesar să muncim mult, foarte mult, să lipsim de acasă, 

crezând că o facem în interesul copiilor noștri, a familiei 

noastre, neștiind că timpul împreună este cea mai 

importantă moștenire pe care o putem lăsa. De fapt, doar 

pe acest „mediu” poate crește asumarea experienței 

valoaroase a generațiilor anterioare.  

Timpul petrecut cu familia, respectiv, cu partenerul de 

viață și copiii, și apoi cu familia extinsă și comunitatea 

creează contextul de încredere în care informațiile 

oferite capătă credit și greutate. Timpul acesta petrecut 

cu oamenii de valoare din viețile noastre este o investiție 

a cărei dividente sunt luate doar mai târziu. De aceea, 

este inegală competiția cu provocările prezentului – 

carieră, nevoi de consum, etc. Toate acestea reclamă 

prezentul nostru și aduc o recompensă imediată, dar 

temporară și limitată.  

Din perpectiva personală, vremea creșterii copiilor mei a 

fost tumultuoasă pentru mine. Acum, uitându-mă 

retrospectiv, dincolo de greșeli sau succese punctuale, 

constat un pattern pe care îl regret: anxietatea cu privire 

la devenirea lor. Puteți fi siguri, pe de o parte, că 
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anxietatea aceasta avea la bază niște motive foarte 

tangibile, verificabile. Aveam motive de îngrijorare – 

după cum se spune în lume! Ce m-a făcut să îmi schimb 

perspectiva în timp? Faptul că am început să am (sau 

măcar să intuiesc) imaginea întregului. Anxietatea mea 

se baza pe faptul că știam că „produsul finit” este un 

fluture și ceea ce se vedea era... o omidă, (cam 

scârboasă ea!) și apoi... nimic. Un cocon. Ce-i aia?... 

Târziu am înțeles că dacă îl rogi pe Dumnezeu să facă 

echipă cu tine, da, trebuie SĂ FACI ce îți spune El, dar, 

mai ales, trebuie SĂ ÎL CREZI că El te ia în serios. 

„Copiii sunt o moștenire de la Domnul” – spune un 

înțelept. Dumnezeul acesta are întregul înaintea ochilor 

Lui, nu doar o piesă, sau două din puzzle-ul existenței 

noastre, cum avem noi la un moment dat.  

Lipsa anxietății nu este nepăsare (cum greșit cred mulți). 

Lipsa anxietății nu vine din norocul de a avea un tip de 

personalitate mai puțin angajat în relații. Lipsa anxietății 

nu este iresponsabilitate. Lipsa anxietății nu este refuzul 

angajării în schimbare.  

Lipsa anxietății înseamnă să cunoști perspectiva, sau, 

mai bine zis, să cunoști pe Acela ce ține în mâna Lui 

perspectiva. Lipsa anxietății vine din înțelegerea faptului 

că maturizarea necesită timp. În vreme ce manipularea 

dă rezultate rapide, dar fără rădăcini, a da spațiu 

decizional și emoțional copiilor tăi, vine din încrederea 

în Unul mai mare, după ce tu ai făcut ce îți era rândul să 

faci. Încrederea în Dumnezeu este incompatibilă cu 

anxietatea. Să îți permiți să dai drumul emoțional 

copiilor tăi este începutul eliberării de anxietate și 

poziționarea lor în postura de a lua decizii responsabile. 
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Desigur că fiecare lucru are vremea lui. Această 

abordare este pentru vremea când copiii deja ies din 

adolescență și devin tineri adulți. Tratează-i ca adulți și 

creezi contextul ca ei să se comporte ca atare și să ia 

decizii responsabile. Sigur, uneori, deciziile vor fi și 

iresponsabile. Dar și noi am luat astfel de decizii 

iresponsabile în viață, nu-i așa?  

Un lucru pe care l-am învățat alături de copiii - adulți  a 

fost să nu-i bat la cap. De ce? Pentru că n-aș avea 

dreptate? Ba, cred că aveam de multe ori. Doar că 

oamenii cu simțul auzului funcțional, dacă le-ai spus o 

dată, de două, de trei ori... au auzit. Dacă nu fac cum    

le-ai spus, acest lucru nu se rezolvă repetându-le ceea ce 

ai mai spus, ci stându-le alături. Problema celor mai 

mulți oameni nu este că nu știu ce să facă, ci că nu au 

putere să o facă. Deficitul acestei lumi nu este în oameni 

care să îți spună ce să faci, ci în oameni care să îți stea 

alături, în vreme ce tu te străduiești să faci ce știi că 

trebuie.  

Un alt lucru pe care l-am văzut funcțional în educarea 

(citiți, vă rog, devenirea) copiilor adulți este „metoda 

Întrebarea.” Aveam adeseori puncte de vedere diferite, 

uneori chiar destul de radical diferite, și în chestiuni 

cruciale, care creau tensiune multă în relație, secundar 

frustrare și, sigur... blocarea dezvoltării. Am constatat în 

astfel de contexte că eu sunt plină de răspunsuri, dar 

acestea nu sunt bine primite. Pentru că... nu era nicio 

întrebare. Întrebarea este „cârligul” de care se agață 

răspunsul. Întrebarea este „căutarea”, iar răspunsul este 

„găsirea”. Isus Cristos, cel mai mare Învățător care a 

trăit vreodată, a fost un maestru al întrebărilor. Uite așa, 
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am început să învăț să funcționez diferit. Îmi aduc 

aminte o seară în care urma să mă întâlnesc la o cină cu 

fiica mea. Eram într-o perioadă în care aveam puncte de 

vedere diferite asupra unor probleme foarte importante 

și mă gândeam cum să „mânuiesc” conversația ca să nu 

escaladăm mai mult tensiunea, ci să creăm punți între 

noi. În lipsă de alte soluții, am hotărât să nu mai dau 

răspunsuri, pe care nu le-a cerut nimeni, ci să pun 

întrebări, să ascult, să îi permit interlocutorului să își 

identifice problema, dacă există, și apoi... să ceară 

sfaturi, dacă vrea. Acestea sunt singurele răspunsuri pe 

care omul le aude – cele pe care le caută el însuși.  

 

PR (9): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

CC (9): Aici nu este greu să răspund. Da, profesia pe 

care am privilegiul să o practic este un mandat divin. În 

copilărie, pubertate și adolescență, îmi plăcea mult să 

citesc și, gândindu-mă la profesia pe care ar trebui să o 

urmez, mă întrebam: „oare există meseria de cititor de 

cărți?” Nu era așa ceva, dar era filologia. Dar vremurile 

comuniste în care trăiam și faptul că devenisem între 

timp o creștină practicantă, m-au făcut incompatibilă cu 

profesia de dascăl. Eram în clasa a XI-a, în toamnă, și 

cugetând în ce direcție să merg la facultate, dată fiind 
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situația, m-am întrebat ce îmi place mie. Răspunsul a 

fost: îmi plac oamenii, îmi place să îi ajut în suferințele 

lor. Atunci mi-a fost clară direcția: voi face medicină.   

În timp, am ajuns să prețuiesc tot mai mult „obiectul” 

muncii mele – omul, această minune făcută după chipul 

lui Dumnezeu. Oamenii sunt nespus de prețioși. Îi văd 

adeseori ca bijuterii defectate, dar care mai poartă urma 

slavei cu care au fost îmbrăcați dintru început, și care își 

așteaptă arzător repararea, doar că... nu știu la ce ușă să 

bată. Mult din patologia neurologică, de fapt, nu este 

neurologică propriu zis, ci este „durere de suflet”. Se 

spune că „un doctor tânăr tratează o boală cu opt 

medicamente, iar un doctor cu experiență tratează opt 

boli cu un medicament.” Încep să mă apropii de a doua 

categorie.  

Este un privilegiu aparte să atingi fizic oamenii, în 

timpul consultului clinic. Vezi cu ochii și cu inima omul 

din fața ta. Îmi aduc aminte recent o sclipire divină din 

timpul unui consult: aveam în față un bărbat tânăr, 

needucat, foarte simplu și care mi s-a adresat pentru o 

banală durere de cap (vă rog să nu dați cu roșii după 

mine! Durerea de cap nu-i banală pentru cine o are, dar  

este comună în cabinetul de neurologie). Eram la sfârșit 

de program și mă așteptau alte obligații. Așadar, mi-am 

spus: Hai, să consultăm repede și bine, ca să finalizăm! 

Examinându-l pe omul de pe patul de consultație, am 

constatat că avea niște ochi atât de frumoși, cum rar 

vezi. Mi-am spus atunci, în timp ce continuam să îl 

examinez: Ce creatură frumoasă! Și atunci ZBANG! 

M-a lovit un răspuns în interiorul meu: „Creatură?... 

Este fratele tău!”Adeseori, când mă apropii de un om, 



Seria AUTENTIC 

84 
 

când îl examinez, îi văd și sufletul (puțin, puțin, puțin 

din el, dar... atât cât să mă înmoaie și să înțeleg uneori 

de ce îl place Dumnezeu pe omul din fața mea). 

În această etapă profesională și de viață, am început să 

văd corelația dintre durerea sufletului zdrobit și boala și 

suferința fizică. Până la urmă, aproape toți credem că 

avem un suflet și că acela doare, doar că ne pare mai 

simplu să căutăm să rezolvăm problema cu niște pastile, 

în vreme ce noi ne vedem de obiceiurile defectuoase 

care ne-au adus în locul în care ne aflăm.  

Este bine să știm că, din punct de vedere neuro-chimic, 

starea de îngrijorare, frică, nemulțumire, neiertare, 

invidie și altele de aceiași factură, sunt asociate cu 

creșterea secreției hormonilor de stres și cu inhibarea 

producerii neuro-transmițătorilor „de bine”. Și dacă 

acest lucru devine unul cronicizat, evident deficitul 

chimic, devine manifest, la început reversibil, iar apoi... 

mai greu reversibil. De aceea păcatul e rău...  

Am multe „povești de cabinet” aparte. De fapt... fiecare 

om are o poveste unică și absolut memorabilă, dacă ai 

timp și interes să o vezi și să o auzi. Așa adesea trecem 

în viteză unii pe lângă alții și vedem și auzim doar 

aparențele. Din șirul poveștilor memorabile, îmi aduc 

acum aminte una: un bărbat tânăr – către 40 ani,  s-a 

prezentat pentru tulburări de vedere însoțite de 

amețeală, cu durata de câteva ore, brusc instalate, în 

urmă cu trei săptămâni, cu remisie parțială spontană, 

cu reapariție sub forma unor episoade mai scurte și de 

intensitate mai redusă, fără o asociere idenficabilă cu 

ceva factori. Pacientul avea un istoric de lombalgii, 
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recurente în trecut, favorizate de efort intens și 

ridicarea de greutăți într-un mod incorect,  investigat 

RMN, cu confirmarea unor discopatii lombare. 

Persoana din  fața mea venise acum pentru un alt gen 

de problemă, pe care deja o și investigase imagistic 

(RMN) și un consult oftalmologic, care infirmase o 

problemă obiectivă în acest domeniu.   

Aveam în față un bărbat tânăr, cu o ținută simplă, dar 

îngrijită, cu un discurs îngrijit și care atesta un nivel de 

pregătire peste medie, îngrijorat pentru ceea ce i se 

întâmpla. L-am examinat cu atenție și am putut să îi 

spun (cu bucurie!) că nu există niciun semn neurologic 

obiectiv de îngrijorare. Totuși, omul vine în cabinet cu o 

problemă; să îi spui doar că nu este una neurologică 

este mult, dar... el rămane cu problema... Ce-i de făcut? 

Am mers, așadar, mai departe. L-am întrebat cum este 

relația de cuplu: „Foarte bună". L-am întrebat cum îi 

merge la locul de munca: „Bine" (Deși avea studii 

superioare și lucra muncă necalificată, în afara țării). 

L-am întrebat cum doarme: „Prost". „Stresat?": „Nu!" 

Eu insist: „Vă supărați mai repede?" „Da. Asta da"... 

Interviul a continuat. La un moment dat, am „luat-o pe 

direct": „Aveți pe cineva în  suflet, pe care nu ați 

iertat?" Oftează adânc... „Tata!..." Și a urmat relatarea 

unui lung și dureros șir de abuzuri ale părintelui - 

deopotrivă în mica copilărie, cât și în adolescență, cât și 

în viața de adult. Multe. Și grele. „Știu că nu l-am 

iertat.  Și știu că trebuie, dar... e greu". L-am ascultat, 

auzindu-i deopotrivă vocea și sufletul. Era absolvent de 

facultate de teologie (!) Știa tot ce trebuie să facă, dar, 

în sufletul lui, rămăsese băiețelul neiubit și neapreciat 
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de tatăl lui, care în loc să fie eroul lui, care să îi ofere 

protecție și validare a valorii de sine, a fost... spaima 

lui, cel care a căutat mereu să-i frângă voința și 

capacitatea de a alege.  

Dacă ar fi să sumarizăm într-o  frază scurtă  concluzia, 

aș putea spune: pacientul meu avea dreptate să nu ierte, 

doar că Dreptatea pe care o avea nu putea anula 

Durerea, nici Consecințele somatice ale acesteia.  Acest 

lucru îl poate face doar Iertarea.  Iertarea nu se oferă 

pentru că celălalt o merită, ci pentru că tu meriți să te 

lași vindecat. Iertarea nu se oferă pentru că se cere, 

pentru că s-ar putea să nu ți se ceară niciodată. Iertarea 

nu schimbă - pe termen scurt - lumea, dar Iertarea te 

schimba pe tine, cel ce ai oferit-o. Iertarea vindecă.  

Sufletul. Și uneori (și) trupul. 

Iar dacă e să vorbim despre ce impact mi-aș dori să am, 

o să auziți un fel de paradox. Îmi doresc să fac 

neurologie la cel mai înalt nivel de care sunt în stare, cât 

de profesional pot, și, în al doilea rând, mi-aș dori să 

ajut pe cei din jurul meu să înțeleagă că mare parte din 

sănătatea noastră nu stă în mâinile doctorului, ci stă în 

mâinile proprii. Ea depinde de ce mâncăm, de ce aer 

respirăm, de câtă mișcare facem și – atenție! – de ce 

gândim și de ce fel de oameni ne înconjurăm. 

 

PR (10): Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră?  

CC (10): Familia este locul în care se trăiește cel mai 

dulce și cel mai greu, în același timp. Familia este locul 

în care, fie că vrei, fie că nu vrei ești autentic, adică ești 
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cel ce ești. Tu și fiecare din membrii familiei. Toți avem 

nevoie de un spațiu în care să dăm masca jos, să lăsăm 

aparențele deoparte. Și nu este nici simplu, nici 

confortabil să te vezi în oglinda pe care o reprezintă 

ceilalți membri ai familiei, așa cum ești. Sigur că o parte 

a vieții am văzut și notificat zgomotos insuficiențele și 

defectele celorlalți membri ai familiei și am considerat 

că răspunsul meu disfuncțional la disfuncționalitățile lor 

este... doar  disfuncțional, dar firesc. Era provocat de ei, 

nu-i așa? Și ei au niște chestii de schimbat. Multe. Doar 

că schimbarea nu e ușoară și nici rapidă și toate 

presiunile mele agravau conflictele, nu le rezolvau.   

În timp am înțeles două lucruri: primul este că singura 

persoană la care am acces cu schimbarea sunt eu însămi. 

Punct. Al doilea lucru a fost că imaginea de ansamblu, 

întregul „joc de puzzle” se construiește în timp și... nu 

mi s-a dat mie controlul lui. Ceea ce mi s-a dat mie este 

ceva neprețuit: răbdare cu devenirea celorlați și... cu 

propria mea devenire, iubire care devine autentică, 

căpătând strălucirea aurului, doar când întâlnește 

respingerea și continuă să râmănă consecventă ei însăși, 

iubind, și încrederea că Dumnezeul cel frumos și bun 

face toate lucrurile bune la timpul lor și nu mai repede. 

Au rămas scrise cuvinte memorabile despre dragoste: 

„Dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de 

bunătate, nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, nu se 

îngâmfă, nu se comportă necuviincios, nu caută 

foloasele sale, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se 

bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr, 

acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul. 

Dragostea nu piere niciodată.” (1 Corinteni 13:4-8). La 
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un moment dat, gândind la cuvintele „dragostea este 

plină de bunătate”, mi-am imaginat ceva ce nu-i foarte 

greu de imaginat, de altfel: că mă înțeapă cineva. Ce va 

ieși din mine? Ceea ce mă umple, nu-i așa? Așadar, dacă 

răul scoate din tine rău, înseamnă că... ăsta este 

conținutul autentic, iar masca cea frumoasă e doar 

mască.  

Așadar, familia este pentru mine atelierul neprețuit al 

devenirii, care are toți pereții oglinzii cu ochii pe mine. 

Familia este locul în care înveți să iubești și când nu te 

simți iubit, deprinzând iubirea autentică. Familia este 

spațiul în care, dacă ai privilegiul, să fii și răbdarea să 

rămâi, ai șanse mari să devii autentic și pentru exterior. 

Familia este locul în care pregătești cu migală, răbdare 

și credință o nouă generație de oameni. Familia este 

prefigurarea cerului. Familia este ideea lui Dumnezeu. 

Genială (ca toate ideile Lui, de altfel)! 

 

PR (11): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părinților de azi? Dar celor de mâine? 

CC (11): Autenticitatea este condiția în care te lași 

văzut, așa cum ești, fără mască, asumându-ți riscul 

vulnerabilității, în baza valorii identității pe care o ai.  

Una dintre caracteristicile de bază ale autenticității este 

smerenia. Oamenii autentici știu că nu se califică la 

perfecțiune, dar se califică la HAR. Din aceasta derivă 

blândețea și bunătatea față de alții, pentru că toți suntem 
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„consumatori” ai aceluiași Har. Iar Harul este Bunătatea 

pe care nu o meriți, dar o primești.  

Ce (sau cum) nu  este autenticitatea?  

 Autenticitatea nu este aspră, ci are asperitățile 

netezite de confruntarea anterioară cu limitele 

dureros de acceptat ale propriei măsuri.  

 Autenticitatea, deși este construită pe integritate, 

nu ține cu orice preț la a se face cum vrea ea,  

dar prețuiește oamenii și relațiile, știind că 

fiecare ființă umană are ritmul ei de creștere.    

 Autenticitatea afirmă adevărul, dar nu  

presupune a spune adevărul în orice formă, cu 

orice preț, a avea dreptate, în baza faptului că 

„ce-i în gușă, e și-n căpușă”. Autenticitatea nu 

este virtutea de a „trânti” adevărul, orice ar fi.   

 Autenticitatea nu este „bleagă” și moale. Forța 

autenticității se verifică prin faptul că ridică și 

susține pe cei ce, la rândul lor, caută să învețe să 

fie autentici.   

 

Părinții care vor trăi transparent și smerit, asumându-și 

limitele lor, au cele mai mari șanse să crească copii care 

valorizează autenticitatea și care, la vremea lor, vor trăi 

în acest fel. 

 

PR (12): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 
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ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 

care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

CC (12): Îmi place această definire a anului 2020 – 

greu, dar nu rău. Către sfârșitul perioadei de urgență m-a 

apucat așa un fel de sentiment de urgență, legat de 

măsura în care am folosit acea perioadă. Nu cred că răul 

vine de la Dumnezeu, pentru că „Dumnezeu nu poate fi 

ispitit să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni”, dar 

îmi imaginez răul ca o gaură  pe care o faci sub scaunul 

tău, tu- călător pe corabia planetară (gaură, despre care 

îți spui că poate e micuță, micuță, cât păcatul tău 

micuț...) și îți spui că este locul tău și e treaba ta ce faci 

cu viața ta. Însă, pentru că corabia-i una singură și noi 

toți trăim momentan aici, evident că apa din ocean va 

intra în corabie pe gaura făcută sub oricare scaun, treptat 

– treptat, și nu avem de ce să ne mirăm că, la un moment 

dat, corabia se scufundă. Vedeți, corabiile nu se 

scufundă din pricina apei mari din exteriorul lor, ci se 

scufundă din pricina apei care a intrat în interiorul lor.   

Așadar, această perioadă a fost o perioadă de 

introspecție și reevaluare (și) pentru mine. Mi-am 

reevaluat valorile (o fac periodic; acum am făcut-o 

fortuit) și am analizat o dată în plus activitățile în care 

sunt implicată și care deci îmi consumă viața. Înțelegând 

cauzalitatea ultimă a lucrurilor, am decis să aloc mai 

mult timp din cel care îmi este dăruit, pentru a schimba 

lucrurile din interior, pentru că – așa cum am spus – 

acolo se fac „găurile în corabie”.  
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Deși firul roșu impus de vremelnicii conducători a fost 

„distanțarea socială”, am văzut și prețuit suplimentar 

conectarea interumană. A fost un timp bun în care am 

recalibrat valoarea neprețuită a unei atingeri, a unei 

îmbrățișari, a unui zâmbet larg dăruit și primit.  

Am văzut că încetinirea activității nu este întotdeauna o 

tragedie, ci poate fi un prilej de reașezare a priorităților.  

Dacă este să mă gândesc la ce m-a îndurerat cel mai 

mult (desigur, pe lângă boala în sine, care a luat de lângă 

noi, în mod prematur și nedrept, mulți oameni dragi și 

valoroși), aceasta este divizarea oamenilor în funcție de 

convingeri legate de sursa lucrurilor.  

Îmi aduc aminte rugăciunea lui Isus Cristos „Mă rog 

ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu, în 

Tine, ca și ei să fie una în Noi”(Ioan 17:21). În vreme 

ce „visul” lui  Dumnezeu este unitatea, ceea ce noi trăim 

în prezent este dezbinarea. Este, nu doar dureros, ci 

adânc distructiv să ne învrăjbim unii pe alții,   

divizându-ne, știind sau nu că facem funcțional 

principiul lansat cu mii de ani înainte „divede et 

empera”. 

Ne consumăm energia pe scenarii conspiraționiste sau, 

din contră, mergem pe variante biologice, neavând nici 

toate datele, și nici vreun rol efectiv și real în vreun 

scenariu sau altul, în loc să ne focalizăm asupra cauzei 

din spate, care ne privește – vrem, nu vrem – pe fiecare 

din noi, adică răul din noi, care are nevoie disperată de o 

Soluție. Și Soluția, în mod logic nu poate fi decât 

exterioară nouă. Umanismul a eșuat. Religia, cu 
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obligativitatea faptelor bune, mereu insuficiente, a eșuat. 

Nihilismul – desfășurat sub ochii noștri – distruge ce a 

mai rămas. Vom avea oare înțelepciunea minutului 

dinaintea orei 12 de a ne ridica ochii spre Dumnezeu, 

într-un mod autentic și într-un spirit de autentică și 

asumată dependență? De aceasta va depinde viitorul 

nostru, al copiilor noștri și... al copiilor copiilor lor.  
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Capitolul 3 

CĂLĂTORIE PRIN SUFLET 

INTERVIU CU DOAMNA PROFESOR FLORINA 

IANCULESCU 

MOTTO: 

„Cum îți sunt gândurile, așa îți este viața.“  

– starețul Tadei, mănăstirea Vitovnița 

 

BIOS: Profesor de limba română. Instituția în care lucrez: 

Școala Gimnazială Nr. 30 – profesor titular. Vechimea în 

profesie: 20 de ani. Cea mai mare realizare profesională: 

Consider că cea mai mare realizare profesională este aceea că am 

reușit să ajung la sufletul unora dintre elevii mei. Valorile după 

care mă ghidez, în general, în întrega mea viață sunt: Cinstea, 

respectul, demnitatea, decența. 

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & FI: Florina 

IANCULESCU (intervievat) 

 

PR (1): Stimată doamnă profesor, Florina 

IANCULESCU, vă mulțumesc că ați acceptat acest 

interviu provocator, prin care dorim să vă cunoaștem 

mai bine, mai profund, într-un mod nou și autentic, și pe 

față și pe dos, pentru ca să ne putem bucura de 

întâlnirea semnificativă cu „celălalt” din viața noastră, 

pentru a învăța din poveste și trăire autentică de viață, 

pentru a ne îmbogăți sufletul, mintea și experiența, 
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pentru a ne dori să fim mai buni, mai adevărați și mai 

reali, prin cunoaștere, descoperire și interacțiune 

autentică, cu celălalt, cu aproapele nostru special sau 

obișnuit, care nu cred că a ajuns la întâmplare în viața 

noastră. Consider că fiecare persoană care a fost 

trimisă în viața noastră, mai simpatică sau mai puțin 

simpatică nouă, a avut un rol anume și un mandat 

special, de Sus. Ce ziceți și credeți despre toate acestea? 

 

FI (1): Nimic nu este întâmplător. 

Este un principiu pe care îl folosesc adesea, deoarece 

cred în această idee. De-a lungul călătoriei noastre prin 

viață, întâlnim oameni, locuri, situații, fiecare având un 

rol și servind unui scop. Învățăm lecții, mergem mai 

departe indiferenți sau nu, este alegerea fiecăruia. Mie 

îmi este tot mai limpede că absolut tot ce întâlnim în 

viața noastră nu este o întâmplare, ci o cale. 

Unii oameni ne apar în viață să ne ghideze, unii apar să 

ne provoace, unii să ne rănească. De la fiecare învățăm 

mai multe despre noi înșine. Sunt oameni care rămân 

pentru totdeauna, oameni prețioși, sunt oameni care aleg 

să plece sau de lângă care alegem să plecăm... fiecare 

are menirea lui, există un sens. 

 

PR (2): Cine este Florina IANCULESCU? 

FI (2):  Cine este Florina Ianculescu? Chiar așa... 
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Cu bucurie, mărturisesc că nu am căutat răspunsul 

acestei întrebări. Nu m-am gândit niciodată la... cine 

sunt. Poate este copilăresc, poate oamenii mari își pun 

această... problemă. 

Am citit, cândva, pe un perete pictat al unei biserici că 

„Dacă vrei să ai odihnă și aici și acolo, pentru tot lucrul 

zi: Eu cine sunt? Și nu judeca pe nimeni!“   Mi-au plăcut 

aceste cuvinte, poate pentru că în mine aș vrea să stea 

lucrurile așa. 

Sunt un călător. Un călător prin viața mea, prin viața 

altora. 

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 

dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

FI (3): M-am născut într-o familie de oameni frumoși, 

pe meleaguri dobrogene, între Dunăre și Marea Neagră. 

Am crescut cu dragoste și asta mi-a fost destul. 

Am avut o libertate binefăcătoare a jocului. Aveam o 

stradă de prieteni, cu care inventam mereu lumi noi și 

frumoase: ne cățăram în copaci, vorbeam cu ei, 

descopeream grădini, câmpuri… 
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Era o bucurie simplă, dar atât de înaltă! N-am cunoscut 

decât grija că ziua era prea scurtă pentru câte îmi 

propuneam să fac. 

Citeam, mă transpuneam în poveste, imaginându-mi 

întotdeauna că sunt personajul principal; eram fericită 

sau sufeream în pielea eroului cu care călătoream. 

Împărtășeam cu Ileana, prietena mea cea mai bună, 

fiecare gând, fiecare pagină. 

Părinții mei au știut mereu ce să îmi spună și cum să îmi 

spună, astfel încât să respect natural anumite rigori. 

Locuiam la bloc, la etajul al treilea. Știam că scările 

blocului trebuia să le urc sau să le cobor în vârful 

picioarelor, să nu tropăi (oricât de mult mi-aș fi dorit să 

le sar pe toate pentru a ajunge mai repede afară, la 

joacă), să vorbesc în șoaptă, să nu deranjez vecinii, să 

salut și să zâmbesc oamenilor din cartier, chiar dacă nu 

îi cunoșteam foarte bine. Niciodată nu mi s-a permis să 

ies la joacă între orele de liniște, 13-17, chiar și atunci 

când eram singură acasă – fac parte din generația 

crescută cu cheia la gât –. Nu strigam din stradă, la 

fereastră, ca să-mi chem vreun părinte să-l rog una, alta. 

Stabileam când plecam de acasă locurile unde urma să 

mă joc și ora întoarcerii. Ora 20 (în timpul verii, al 

vacanței) era sfântă. Nici 3 secunde mai târziu. În cele 

mai multe situații, ajungeam înapoi, acasă, cu câteva 

minute mai devreme. 

Lecții simple, de respect, asumare, punctualitate. Totul 

era cât se poate de firesc. 
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Deși părinții mei aveau posibilități materiale, m-au 

învățat că simplitatea și decența trebuie să definească o 

fată, o femeie. Am înțeles foarte repede că nu trebuie să 

am unghii colorate, fuste scurte, pantofi cu toc și nici 

zorzoane în urechi pentru a fi feminină. Mă simțeam 

unică și specială așa cum eram, cu toate defectele mele. 

Părinții mi-au explicat că vor exista oameni în viața mea 

de la care voi avea ce învăța, oameni buni, drepți, 

oameni frumoși, în fața cărora să deschid bine ochii și să 

mă aplec și oameni care vor fi altfel, oameni cărora să le 

zâmbesc, dar a căror cărare să o ocolesc. 

Împreună cu părinții mei luam masa, ne plimbam, ne 

jucam, purtam fel de fel de discuții și tot împreună luam 

decizii. Chiar dacă eram doar un copil, părinții îmi 

cereau părerea în legătură cu anumite lucruri și hotăram 

împreună. Mă simțeam importantă, știam că părerea mea 

contează și mă străduiam să nu dezamăgesc. 

Sunt foarte puține „amprente” (poate nu cele mai 

importante sau cele mai concludente)  cele pe care le-am 

mărturisit aici, acum, din toate pe care le port vii în 

inima mea. 

Așadar, copilăria, familia, au fost startul devenirii mele 

și cred cu tărie faptul că acestea sunt amprente trainice 

în devenirea noastră, a tuturor. 

 

PR (4): Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră? 

FI (4): Familia este o binecuvântare.  
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Este cuibul în care ne regăsim, în care ne este bine, 

cuibul de care toți avem nevoie pentru a simți căldura, 

iubirea.  

 

PR (5): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 

FI (5): Zbor – ar fi cuvântul care ar putea să rezume 

copilăria mea. Îmi vin în minte foarte multe, dar îl aleg 

pe acesta: zbor. 

Pablo Neruda afirma: „Totul este ceremonie în grădina 

sălbatică a copilăriei“, Antoine de Saint-Exupery: „De 

unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria 

mea ca dintr-o țară“, iar dragul meu Lucian Blaga 

spunea: „Copilăria este inima tuturor vârstelor.“ Și sunt 

total de acord cu fiecare dintre ei. 

 

PR (6): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 

avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

FI (6): Nu m-am gândit niciodată la ce m-a ajutat în 

copilărie. Cred că fiecare om sau lucru m-a ajutat într-o 

mai mică sau mai mare măsură. Fiecare privire, cuvânt, 
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fiecare pagină citită, fiecare răsărit, copac, frunză, 

pasăre… 

O persoană pe care am admirat-o? 

O, Doamne…! Nici asta nu pot spune, nu pot alege. Îmi 

vin în minte numeroase persoane – personaje în cartea 

vieții mele –, pe care le-am admirat și pe care le mai 

admir, chiar dacă nu mai sunt aici. 

Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru că mi-a dat 

puterea, naivitatea, poate, de a vedea frumosul din 

oameni și de a admira. Cred că a admira are legătură cu 

a iubi. Și când vine vorba despre iubire, cred că nu 

există mai puțin sau mai mult. Iubești pur și simplu. 

Admiri –  fără să te îndoiești. 

Fiecare membru din familia mea (părinți, bunici, 

străbunici, mătuși, unchi și verișori) a adus ceva frumos 

în viața mea.  

O admiram pe tovarășa învățătoare, Ana Șerban, 

admiram blândețea și surâsul ei de care simțeam că 

depind (până și numele mi se părea desprins din povești, 

credeam cu tărie că nu i s-ar fi potrivit altul). Îl admiram 

pe domnul profesor de istorie, ale cărui ore mă fascinau; 

ne povestea lecțiile… nici nu puteam scrie, eram ochi și 

urechi și îi urmăream fiecare gest (un povestitor 

desăvârșit). 

Admiram o tanti  mică, mică de înălțime, extrem de 

sprintenă și harnică… 
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Mulți oameni cu care am interacționat au avut impact în 

viața mea. Așa cred că este și firesc. 

 

PR (7): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 

FI (7): Stilurile parentale pe care le-au folosit părinții 

mei în educația mea au fost, cu siguranță, adecvate 

pentru copilul care am fost. 

Cum spuneam anterior, am avut parte de o educație 

bazată pe anumite reguli, rigori, necesare, cred eu, 

oricărui copil. Se vorbește despre cei 7 ani de acasă – 

baza educației fiecăruia. Orice, învăluit în grijă și 

dragoste, va crește frumos. Chiar și o plantă… 

Când ești copil, nu prea știi cum funcționează realitatea 

și, fără îndrumare, sprijin, pierzi „startul“. Îmi spunea 

tușica – sora bunicii –: „Florinuș, ca să faci o pâine 

bună, drojdia și sarea se pun în aluat, înainte de a o 

coace.“ Aveam să înțeleg că făina este materia primă. 

Toți suntem făină. Este nevoie de drojdie, să crească 

frumos pâinea și de sare, să capete gust. Tot așa și cu 

copiii… 

Cu siguranță, copilăria de ieri pâlpâie neîncetat în 

părintele care sunt astăzi. Consider că, involuntar, 

copilăria de ieri are impact asupra fiecărui adult de 
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astăzi. Evoluăm, învățăm pe parcursul întregii vieți, dar 

aluatul a fost făcut la început… 

 

PR (8): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 

FI (8): Copiii de astăzi… Și eu am fost „copil de 

astăzi“. Cred că tărâmul fiecărei generații este diferit de 

cel anterior. Sunt, cu siguranță, subiectivă, când compar 

copilăria mea cu cea a copiilor de astăzi.  

Copil fiind, mă simțeam fericită, chiar dacă adunam 

frustrări – cu ochii de-acum spun acest lucru, pentru că 

atunci nu percepeam astfel, atunci mi se părea totul 

firesc –. Adunam „noduri în gât“ pentru că nu mă 

săturam niciodată de ciocolată, de banane sau de desene 

animate. Dar eram atât de fericită, de împlinită, de 

mulțumită, când aveam parte de ele, încât se compensa 

situația. 

Ne mulțumeam cu puțin (și știu că nu greșesc dacă nu 

vorbesc doar în numele meu), ne bucuram de orice. Am 

învățat să fim recunoscători. Era o simplitate în toate, o 

egalitate, cumva. Nu știam ce este invidia. Nu tânjeam 

după mărci de haine sau de pantofi, nu ne doream 

vacanțe în Caraibe… Să fi fost bine?  

Aveam visuri simple, curate: să ne jucăm, să fim 

cuminți, iar la școală, să respectăm profesorii, să-i 

ascultăm și să învățăm cât mai multe ca să ajungem 
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departe. În mintea mea de copil, mărturisesc că              

„departe“ nu era deloc conturat. Aveam încredere că așa 

e bine. 

Mai era o modestie, un firesc al oamenilor, în general, 

cred. Poate că acest lucru s-a datorat și faptului că 

locuiam într-un oraș mic. Și poate că acest lucru a fost o 

șansă la frumos, curat, bun. 

Deși părinții mei ar fi avut posibilitatea să-mi cumpere 

30 de perechi de sandale (de exemplu), nu-mi cumpărau 

mai mult de două perechi: una pentru școală, biserică, 

vizite și alta pentru joacă. La început, eram nedumerită 

și nu înțelegeam „lecția“. Am aflat repede verbul „a 

prețui“, îndepărtându-mă de „a risipi“. Când am mai 

crescut și aveam voie să merg cu colegii la 

cinematograf, primeam bani ficși: 4 lei filmul, 2,50 

prăjitura și 1,50 sucul – în total: 8 lei. Nimic mai mult. 

Mi-aș fi dorit să primesc 10 lei și promiteam că aduc 

restul, dar primeam același răspuns: „Nu vei avea 

nevoie. Crezi că e necesar să te lauzi în fața celorlalți 

copii?” În sinea mea, știam că de aceea insistam... 

O parte dintre copiii de astăzi nu se mai mulțumesc cu 

puțin. Își doresc tot mai mult. Dacă primesc nouă lucruri 

din zece, nu știu să se bucure de cele nouă, ci se 

întristează că nu l-au primit pe al zecelea. 

Materialul deține astăzi puterea. Astfel, se nasc 

neputința, frustrarea, egoismul, nemulțumirea. 

Suntem părinții care nu am avut atunci foarte multe 

opțiuni și credem că, oferindu-le copiilor noștri, poate 
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mai mult decât au nevoie, acesta este binele. Avem noi, 

adulții, dorințe materiale tot mai mari și mai mari, iar 

copiii noștri ce pot înțelege? Care le vor fi reperele? 

Nu mai au părinții timp să-și facă program în care să-i 

includă și pe copii, să mănânce împreună, să se plimbe, 

să se joace, să citească împreună, să discute, să se 

asculte unii pe alții, să meargă la teatru, la film, la 

spectacole...  

Emoția se stinge.  

Rămân ecrane, pseudorelații, forme fără fond. 

Dăm vina pe societate. Societatea suntem noi. 

Avem copii minunați. Sunt inteligenți, frumoși, plini de 

imaginație. Așa sunt toți copiii! 

Noi, cei mari, trebuie să ne stabilim bine prioritățile, să-i 

punem pe ei pe primul loc, să-i provocăm, să-i lăsăm să 

greșească și să-i ajutăm apoi să distingă binele, să avem 

răbdare, să-i lăsăm să-și deschidă curat și înalt aripile! 

Ei sunt ceea ce noi suntem. 

 

PR (9): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și totodată, să devină niște adulți echilibrați? 
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FI (9): Am atins anterior răspunsul la acest punct. În 

altă ordine de idei, cred că adultul trebuie să-și ia în 

serios rolul de părinte. Să se oprească din alergat, să-și 

privească duios copiii, să-i asculte, să le arate calea, să 

le fie alături, să-i susțină. 

Echilibrul nu se dobândește din cărți, la fel cum nici 

dragostea nu este o teorie. 

Copiii au nevoie de dragoste. Îmi scria o prietenă că 

iubești atunci când te lași, cu bucurie, zdrobit de 

apăsarea nevoii celuilalt, când te poți da pe tine 

deoparte, când nu pentru tine trăiești... 

Facem noi asta? Facem noi asta măcar pentru copiii 

noștri? 

 

PR (10): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

FI (10): Am simțit că profesia mea este un mandat 

divin, da.  

Cât despre chemarea aleasă, deloc întâmplătoare, cu 

scop și sens, pentru a avea un impact autentic în viețile 

copiilor, sper să fie așa. Este singura așteptare de la 

profesia mea.  
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Petre Țuțea afirma: „Mi-ar fi plăcut să fiu profesor. 

Profesorul este fabricant de oameni, seamănă cu un 

tâmplar care ia un lemn și face mobilă de lux.“ 

Când eram copil, nu îmi doream să devin doctoriță, așa 

cum își doreau multe fetițe din preajma mea. Îmi 

doream să devin profesoară de sport. Poate pentru că 

tenisul de câmp, în mod particular, era pasiunea mea. 

Făceam zilnic antrenamente și, deși uneori simțeam că 

mi-e greu, era o mare bucurie când mă aflam pe teren, 

iar meciurile le trăiam cu fiecare picătură de viață. 

În adolescență, am descoperit lectura, în adevăratul sens, 

grație profesoarei mele de limba română și de suflet. O 

altă pasiune se năștea. 

Sorbeam fiecare cuvânt care mă conducea într-o lume 

pe care o simțeam clipă de clipă tot mai a mea.  

Am știut repede că voi fi și eu profesoară de limba și 

literatura română. Nu cred că m-am gândit la impactul 

semnificativ pe care un dascăl ar trebui să îl aibă în 

viețile copiilor. Nu… M-am gândit la mine, la bucuria 

mea, la sensul vieții mele pe care nu mi-o imaginam 

decât în prejma cărților, al lumilor noi, al personajelor – 

prieteni. O lume fascinantă, de care nu îmi doream să 

mă îndepărtez sub nicio formă. 

Atunci – eram în clasa a XI-a –  am renunțat definitiv la 

tenis. Au urmat ani mulți în care nu am mai atins 

racheta… Fusese o pasiune care zvâcnește și acum, dar 

la care trebuia să renunț, ca să fac loc – în întregime – 

celei noi. 
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Așa am ajuns profesor de limba română. 

În fața copiilor, privindu-le ochii, mânuțele, am înțeles 

că am un rol foarte important. Bucuria de a-i descoperi, 

teama de a nu greși, dorința de a-i înțelege, nevoia de a 

le fi sprijin, sunt sentimente care mă însoțesc permanent. 

Am trăit și clipe de deznădejde, în care îmi doream să 

renunț din cauză că mă simțeam copleșită, 

neputincioasă, într-un sistem cu care am simțit de multe 

ori că nu rezonez. 

Am convingerea că NU noi ne alegem profesia, ci că 

aceasta ne este un dat, un mandat divin. Noi trebuie să 

fim conștienți de acest lucru și să facem posibil să 

ducem la bun sfârșit darul pe care l-am primit. 

 

PR (11): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părinților de azi? Dar celor de mâine? 

FI (11): „Fii cinstit cu tine însuți!“, spunea Shakespeare 

și am ales acest citat, deoarece cred că funcționează bine 

numai ceea ce este în acord cu sine. Și numai ceea ce 

este în acord cu sine poate fi în acord cu toate celelalte. 

De la vârste fregede, suntem bombardați cu așteptările 

celorlalți. Ne străduim atât de mult să ne încadrăm în 

tiparele societății, încât nu mai știm să fim noi înșine. 

Pentru a fi autentic, este nevoie să te cunoști pe tine, să 

te accepți și să ajungi să te exprimi așa cum ești.  
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Numai când ești tu însuți ai acces la toate resursele tale 

pentru a fi fericit, te poți împlini, ai forță, energie, 

inspirație. 

Putem fi tentați a crede că autenticitatea ne expune, ne 

face vulnerabili. În realitate, ar trebui să înțelegem că e 

firesc, natural, să fim vulnerabili, că acest lucru 

înseamnă adevăr și curaj. Suntem plini de slăbiciuni și 

credem că, dacă le ascundem altora, scăpăm de ele și 

devenim puternici. Oamenii își doresc putere, iar acest 

fapt cred că este cea mai mare slăbiciune. 

E necesar să te accepți așa cum ești, să îți asumi ceea ce 

ești și… până la urmă, faptul că poți greși. Cred că doar 

ajungând să îți vezi și să îți accepți greșeala, o poți 

îndrepta. 

A fi autentic înseamnă să fii realist, să te cunoști și să ai 

încredere în tine. Astfel, nu ai nevoie de iluzii, nici 

pentru a te defini, nici pentru a-i convinge pe alții. 

Această încercare de a-i convinge pe ceilalți este o luptă, 

în jocul căreia, dacă intri, nu vei mai putea ieși. 

Când ești autentic, ești stăpân pe tine, ești de încredere, 

ești smerit – respectul de sine te învață să-i respecți și pe 

ceilalți și îți arată că nu ești mai bun decât ei –, știi să 

asculți și să fii vulnerabil. 

Copiii ar trebui să se expună/să fie expuși la experiențe 

diverse, care să îi ajute să se descopere, să înțeleagă ce 

le place, la ce sunt buni, care le sunt visurile. 

Mi-aș dori mult ca, atât copiii, cât și părinții, să caute 

bucuriile simple, să aibă răbdare cu ei înșiși, dar și cu 
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ceilalți, pentru că autenticitatea este o călătorie continuă, 

nu o destinație în care se ajunge rapid și din care nu mai 

pleci. 

 

PR (12): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 

ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 

care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

FI (12): Această neașteptată perioadă a pandemiei a 

venit cu temeri, la început. 

A fost un stop, o buclă în timp care m-a forțat să mă 

opresc. Nu m-aș fi oprit în alte condiții, deși simțeam, 

aveam nevoie să fac acest lucru. 

M-am trezit acasă, de dimineața până seara, alături de 

familia mea. Am făcut pâine, prăjituri, am discutat,     

ne-am jucat, am văzut filme… a fost un timp al nostru în 

care am învățat să trăim împreună și luni, și marți, și 

joi… 

Mi-au fost luate anumite momente pe care ar fi trebuit 

să le trăiesc alături de copiii mei de la școală. Nimic din 

ce trece nu se mai poate întoarce, am simțit un gol, dar 

știu că ceea ce avem în inimă nu ne poate lua nimeni. 
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Nu știu dacă am învățat neapărat o lecție, dar mi s-a 

confirmat faptul că suntem mici, mici de tot, că 

sănătatea este importantă, că se poate depăși orice cu 

sănătate, credință și familia alături. 
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Capitolul 4 

ÎNVAȚĂ CUM SĂ TRĂIEȘTI O VIAȚĂ 

CARE SĂ ÎMPLINEASCĂ SCOPUL LUI 

DUMNEZEU 

INTERVIU CU DOMNUL PASTOR GEARL 

SPICER 

MOTTO: 

Nu rata momentul – alege astăzi să trăiești autentic!  

 

BIOS: Pastor. Instituția în care lucreaz: One Heart Church 

Norcross, Georgia, Statele Unite ale Americii. Vechimea în 

profesie: 43 de ani. Cea mai mare realizare profesională: Cred 

că cea mai mare realizare pe care am avut-o se vede în viețile 

asupra cărora am avut privilegiul să îmi las impactul. Nu mă 

îngrijorez pentru problemele care par să fie triumfătoare pentru că 

știu că inima mea va fi judecată pe baza integrității și autenticității 

din viețile oamenilor. Am avut privilegiul de a fi pastor în 4 biserici 

care împreună au avut peste 40.000 de membri, dar scopul cel mai 

măreț pentru mine a fost să le știu inimile și numele. Valori 

profesionale: Ascultarea nu este opțională. Simplicitatea este cea 

mai rapidă cale pentru a înțelege perspectivele mărețe ale lui 

Dumnezeu. Nu rata niciodată o oportunitate deoarece s-ar putea să 

nu te mai întâlnești cu ea din nou. Și încă o valoare – Este mai 

înțelept să cedezi în ascultarea de Dumnezeu decât să asculți 

părerile altora. 

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & GS: Gearl SPICER 

(intervievat) 

Traducerea din engleză în română a interviului a fost realizată de 

Andreea POPA 
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PR (1): Stimate domnule pastor, Gearl SPICER, vă 

mulțumesc că ați acceptat acest interviu provocator, 

prin care dorim să vă cunoaștem mai bine, mai profund, 

într-un mod nou și autentic, și pe față și pe dos, pentru 

ca să ne putem bucura de întâlnirea semnificativă cu 

„celălalt” din viața noastră, pentru a învăța din poveste 

și trăire autentică de viață, pentru a ne îmbogăți 

sufletul, mintea și experiența, pentru a ne dori să fim 

mai buni, mai adevărați și mai reali, prin cunoaștere, 

descoperire și interacțiune autentică, cu celălalt, cu 

aproapele nostru special sau obișnuit, care nu cred că a 

ajuns la întâmplare în viața noastră. Consider că 

fiecare persoană care a fost trimisă în viața noastră, 

mai simpatică sau mai puțin simpatică nouă, a avut un 

rol anume și un mandat special, de Sus. Ce ziceți și 

credeți despre toate acestea? 

GS (1): Este o onoare să fiu implicat în orice proiect pe 

care îl inițiați deoarece întotdeauna doriți să aveți un 

impact în viețile tuturor.  

Autenticitatea este o calitate esențială a oricărei 

persoane care își dorește să experimenteze ce e mai bun 

în viață. Inima noastră este locul în care putem găsi 

puritate, motivație și putere. Aceste trei elemente 

determină o persoană să privească adesea în interiorul 

său și să răspundă cu înțelepciune. Biblia ne oferă un 

verset cheie care se aplică în această situație în Proverbe 

4:23 „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea 

ies izvoarele vieţii!” Cu cât ne îmbogățim mai mult 

inimile cu adevăr și transparență, cu atât devenim mai 

eficienți în a ne trăi viața într-un mod eficace. O viață 
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ineficientă este rezultatul unor alegeri care nu sunt 

controlate de inimile noastre, ci de mințile noastre. 

 

PR (2): Cine este Gearl SPICER? 

GS (2): Sunt un pastor care slujesc de mult timp în 

America. Sunt pastorul bisericii în care slujesc în acest 

moment de 15 ani și am aproape 43 de ani de slujire. În 

prezent, locuiesc în Atlanta, Georgia, împreună cu soția 

mea Cindy, cei 3 copii și 6 nepoți. Viața mea este plină 

de oportunități care îmi permit să o trăiesc într-un mod 

autentic. Îmi plac foarte mult misiunile și am făcut peste 

65 de călătorii misionare în jurul lumii.  

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 

dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

GS (3): Am crescut într-o familie săracă din Arkansas. 

Tatăl meu a fost militar, iar mama mea a fost casnică. 

Am fost nevoiți să depășim multe obstacole, dar am fost 

învățați care sunt calitățile esențiale asupra cărora 

trebuie să ne concentrăm pentru a avea succes. Viețile 

noastre au fost uneori haotice din cauza problemei cu 

alcoolul a tatălui meu, dar am învățat să compensăm 

acest lucru în alte feluri. Am fost foarte implicat în sport 

și programe pentru tineret. Am fost implicat de 
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asemenea, în biserică, iar aceasta a devenit o sursă de 

învățare și creștere pentru mine.  

Atunci când mă gândesc la copilăria mea, îmi amintesc 

de calitățile pe care Dumnezeu m-a binecuvântat să le 

învăț de când eram tânăr. Cele patru calități pe care     

le-am dobândit sunt: Disciplina, Diligența, Devoțiunea 

și Direcția. Persoana care m-a influențat cel mai mult a 

fost, de asemenea, și cea mai autentică persoană pe care 

am cunoscut-o. Bunica mea a fost acea persoană care 

mi-a schimbat viața. Îmi vorbea adesea în timp ce își 

punea mâna pe capul meu: „Într-o zi, Dumnezeu va face 

lucruri mărețe prin tine.” 

 

PR (4): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 

GS (4): Atunci când mă gândesc la copilăria mea, 

cuvântul care îmi vine în minte este „biruitor”. Am 

învățat să trăiesc privind printr-o lentilă a autenticității și 

depășind complexitățile vieții. Am învățat de când eram 

tânăr să îmi pun două întrebări: Ești real? Îți pasă? 

Aceste întrebări m-au ajutat să filtrez zgomotul din jurul 

meu care îmi distrăgea atenția. Motto: Fii real,  

înfruntă-ți problemele și învinge-le cu ajutorul lui 

Dumnezeu! 
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PR (5): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 

avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

GS (5): Așa cum am menționat anterior, bunica mea a 

fost persoana care m-a ajutat cel mai mult în primii ani 

de viață. Ea a fost un refugiu pentru inima mea. Când 

eram mic, mereu îmi doream să merg să o vizitez. Am 

învățat să o onorez și să o binecuvântez pe măsură ce am 

crescut. Am privit cum consolida valorile care chiar 

aveau importanță. Valorile ei erau: credința, familia și 

dragostea. În fiecare zi pot să privesc în urmă și să 

zâmbesc gândidu-mă la valorile pe care ea le-a pus în 

inima mea. 

 

PR (6): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 

GS (6): După cum am mai spus, creșterea mea a fost 

conflictuală din cauza alegerilor greșite făcute de tatăl 

meu. Din cauza acestor probleme, părinții mei au avut 

dificultăți în a fi consistenți, dar este evident că m-am 

folosit de modelul dat de ei pentru a crea unul pe care   

l-am considerat a fi mult mai consistent în ceea ce 

privește autenticitatea. Părinții mei au ratat anumite 

oportunități care ar fi putut ajuta, dar eu am știut că 

Dumnezeu m-a pus în această familie ca să învăț. Primii 
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ani de viață m-au învățat cât este de important să 

realizezi cum să lași copiilor tăi o moștenire bazată pe 

înțelegeri înțelepte. Copiii mei nu m-au văzut niciodată 

pe mine să îmi compromit caracterul. Ei știu că am o 

credință reală și că trăiesc pentru a îndeplini scopul dat 

de Dumnezeu. 

 

PR (7): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 

GS (7): În prezent, vedem copii care se înfruntă cu 

provocări mult mai mari din cauza tehnologiei, a 

familiilor destrămate și a asaltului venit din partea 

rețelelor sociale. Această generație are o șansă mare de a 

deveni ceva special în viață, dar trebuie să fie ancorată 

în ceva mai mare decât ea însăși. Ne aflăm într-un 

moment critic pentru această generație. Trebuie să ne 

autentificăm adevarata credință și să le arătăm și 

modelăm felul de a trăi. 

 

PR (8): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și totodată, să devină niște adulți echilibrați? 

GS (8): Părinții din ziua de azi se confruntă cu 

provocări mari. Cred că există trei lucruri pe care ei le 
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pot face pentru a avea cel mai mare impact asupra 

copiilor lor. Primul lucru: Semănați valori adânc în 

inimile lor. Al doilea lucru: Trebuie să îi învățați 

abilități pregătitoare pentru viață. Al treilea lucru: 

Proiectați așteptări divine asupra vieții lor. Pentru a avea 

o viață de adult echilibrată, ei au nevoie de valori, 

abilități și așteptări clare. Este atât de important să le 

arătăm cum să își trăiască viața și nu doar să le spunem 

acest lucru. 

 

PR (9): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

GS (9): Nu există nicio îndoială cu privire la faptul că 

fiecare din noi are propria sa chemare. Acesta este 

scopul vieții noastre care ne dă direcția. Eu sunt chemat 

de Domnul să Îi slujesc și să îndeplinesc scopul Său. 

Sunt convins că există o chemare și pentru a fi părinte. 

Acest lucru a fost evident foarte devreme în viețile 

noastre curând după ce ne-am căsătorit. Ni s-a spus că 

nu putem avea copii și că trebuie să adoptăm. Soția mea 

a plâns mult timp, dar știam că Dumnezeu va avea 

ultimul cuvânt în această problemă. Soția mea a căutat 

mereu adevărul și iubește Biblia. A venit la biroul meu 

într-o zi cu un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu: „El 

dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă 
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în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!” (Psalmul 

113:9). În anii care au urmat am fost binecuvântați cu 

trei copii minunați. El ne-a chemat să ne iubim unul pe 

celalălt și să ne îndeplinim chemarea de a fi părinți. 

Această experiență ne-a învățat să trăim și să creăm un 

mod de viață autentic. 

 

PR (10): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părinților de azi? Dar celor de mâine? 

GS (10): Autenticitatea este esența unei inimi care este 

determinată să îndeplinească întreaga misiune a vieții 

sale. Există două lecții importante pe care fiecare părinte 

ar trebui să le împărtășească cu copiii săi: 1) Dumnezeu 

are un plan pentru viața ta. 2) Escaladează pereții de 

obstacole pentru a putea descoperi oportunitățile din 

viața ta. Viața noastră capătă o semnificație deosebită 

prin intermediul acestui scop și a oportunităților. Cea 

mai rapidă cale prin care poți rata șansa de a avea o 

viață autentică și o călătorie uimitoare este să te lași 

oprit de un obstacol.  

 

PR (11): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 

ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 
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care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

GS (11): COVID-19 ne-a schimbat într-adevăr viața 

prin provocări și noi obstacole. Lecția pe care am 

învățat-o este că pacea Lui este prezentă dincolo de 

orice aș avea de înfruntat și tot ce trebuie să fac este să 

mă concentrez pe ce trebuie. La început, eram foarte 

frustrat, dar am realizat că Dumnezeul meu are totul sub 

control. Am cedat în pace și am devenit foarte 

concentrat și productiv.  

Un comentariu adițional – nu a existat niciodată un timp 

mai important ca acesta, în care să fii real și să îți pese. 

Este imposibil să trăiești o viață autentică fără să 

realizezi că Dumnezeu îți cunoaște numele și îți 

planifică pașii. Ai încredere în El și privește diferența! 
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Capitolul 5 

O POVESTE CARE POATE NAȘTE 

POVEȘTI 

INTERVIU CU DOAMNA MEDIC, 

PSIHOTERAPEUT, ILEANA RADU 

MOTTO: 

„Când copilul din mine a murit, nu mai exist.“  

Constantin  Brâncuși 

 

BIOS: Medic, psihoterapeut. Instituția în care lucrez: Cabinet 

medical individual Dr Radu Ileana; Institutul de Terapie Familială 

și Practică Sistemică Dianoia. Vechimea în profesie: medic 39 de 

ani, psihoterapeut 18 ani. Cea mai mare realizare profesională: 

faptul că am rămas medic în ceea ce socotesc esența: iubirea de 

oameni, profesie cu excelență și caracter. Valorile după care mă 

ghidez în profesie: Antropologia biblică, omul este creația după 

Chipul și Asemănarea Creatorului și Jurământul lui Hipocrate. 

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & IR: Ileana RADU 

(intervievat) 

 

PR (1): Stimată doamnă medic, psihoterapeut, Ileana 

RADU, vă mulțumesc că ați acceptat acest interviu 

provocator, prin care dorim să vă cunoaștem mai bine, 

mai profund, într-un mod nou și autentic, și pe față și pe 

dos, pentru ca să ne putem bucura de întâlnirea 

semnificativă cu „celălalt” din viața noastră, pentru a 
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învăța din poveste și trăire autentică de viață, pentru a 

ne îmbogăți sufletul, mintea și experiența, pentru a ne 

dori să fim mai buni, mai adevărați și mai reali, prin 

cunoaștere, descoperire și interacțiune autentică, cu 

celălalt, cu aproapele nostru special sau obișnuit, care 

nu cred că a ajuns la întâmplare în viața noastră. 

Consider că fiecare persoană care a fost trimisă în viața 

noastră, mai simpatică sau mai puțin simpatică nouă, a 

avut un rol anume și un mandat special, de Sus. Ce 

ziceți și credeți despre toate acestea? 

IR (1): Sunt onorată să pot contribui la volumul 

AUTENTIC.  

 

Este în același timp și o șansă pentru mine să fac un 

exercițiu reflectiv retrospectiv. Iar dacă voi putea aduce 

o contribuție la acest prestigios efort, care să inspire și 

să încurajeze, voi fi de-a dreptul fericită. 

 

PR (2): Cine este Ileana RADU? 

IR (2): Sunt bunică cu doi nepoți, mamă a cinci copii 

dintr-o singură căsătorie (spun asta cu șăgălnicie, dar 

foarte serios!) soția lui Marius Radu, când nu sunt 

,,umbra lui”, și despre care declar public că este 

soț imposibil, unic și iubit, sunt medic pediatru și medic 

de familie, psihoterapeut, formator și supervizor 

în psihoterapie familială sistemică, fondator și director 

la Institutul de Terapie Familială și Practică Sistemică 

(Areopagus: 2006-2008) și Dianoia: 2009-2020), editor 

la Terapia Sistemica/Systemic Therapy, primul jurnal 
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bilingv de psihoterapie (istoric), autor de articole 

și carte: ,,7 minute în familie”. 

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 

dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

IR (3): M-am născut în Țara Moților lângă casa lui 

Avram Iancu, într-o familie cu 6 copii. Tata ca 

toți moții ,,umbla la țară cu cercuri și cu ciubară”, era 

dârz, dar creativ pentru că a adăugat la această meserie 

tradițională, vândut de rășină, pe care alți meseriași o 

culegeau de pe brazi, și pe care, la rândul lui, o vindea 

în Oltenia la enoriași evlavioși. De acolo, toamna 

trimitea acasă în fiecare săptămână o lădiță de struguri 

împachetați cu grijă în ziar; și acum mă întreb ce servicii 

poștale erau de nu-i aduceau striviți! Când venea acasă, 

aducea șerbet de fistic, trandafiri, dropsuri de fructe, 

franzelă de la București; era adierea unei alte lumi... am 

avut păpușă și muzicuță! Lipsea cam 8 luni pe an, 

răstimp în care copiii și gospodăria era în grija mamei 

și a copiilor. Mama spunea că ,,lucru de afară nu 

așteaptă”, dar casa trebuie ținută în rânduială.  

Am fost parte din tot ce aș numi procesele lumii agrare: 

pus și săpat de cartofi, pus și adunat și vândut varză, 

adunat fân, cules, topit, melițat (nu știți ce-i asta?) 

cânepă, tors, (cam nereușit ...) țesut, pânză și covoare, 

cu vacile la pășune unde învățam cu voce tare, țesălam, 
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mulgeam. A face curat în grajd a rămas ocupația 

favorită și când eram studentă la medicină. 

Mama era o femeie frumoasă, aprigă în toate, dar 

duminica se îmbrăca cu fusta plisată, ciorapi cu dungă, 

pantofi cu toc, și cu busuioc în mână pleca la biserică. 

Punea pe pat, cuvertura de duminică și pe masă, fața de 

masă de duminica. Pentru că nu trăim ,,hie încătro” 

adică fără structură, fără ritualuri. 

Viața era aspră, era austeritate, dar nu mizerie, era 

frumusețe, armonie, bucurie. Trei fete și trei băieți, am 

fost modelați prin modelul lor; aș spune acum     

uitându-mă la meseriile noastre din ariile: transport, 

păduri, comunicare, medicină, educație; am fost 

și suntem un nod al supraviețuirii! Ne-am susținut 

între noi, o facem și azi. Am locuit cu sora cea mare trei 

dintre noi, pe perioada studiilor la Timișoara. Și acum o 

tratăm ca pe sora cea mare: cu iubire, recunoștință, dar 

și respect!  

Să nu credeți însă că a fost totul atât de idilic; am 

mâncat bătaie, ne-am bătut între noi, am fugit la 

scăldat când era de adunat fân, am fost ironizată că n-o 

să fac mare ispravă cu cărturăria mea. Am trăit cu boli, 

accidente, morți în familia lărgită.  

Am mai avut harul să mi se tâlcuiască Scriptura de 

un pastor deschis la minte, să am acces liber la 

biblioteca primului meu profesor de limba română. 
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PR (4): Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră? 

IR (4): Familia este o matrice a identitătii, un dascăl al 

vieții de relație, o ancoră pentru viitor și un liman la care 

te poți întoarce. 

 

PR (5): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 

IR (5): Nu pot rezuma și cred că nici nu se cuvine. Cred 

că ar sta mai bine într-o poveste, poezie, tablou. E 

în copilăria mea complexitatea și  frumusețea vieții; o 

prefigurare a ce mi s-a dat și trebuie să duc mai departe. 

Mă regăsesc adesea, cu autoironie, dar și cu duioșie, că 

fac și trăiesc ce am învățat atunci și acolo.  

 

PR (6): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 

avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

IR (6): Am avut modele și am fost modelată. 

Semăn cu tatăl meu, fac ce făcea mama, mă îmbrac ca o 

mătușă, duc cu mine o mitologie a neamului în care 

frica de Dumnezeu și iubirea de oameni sunt ancore. 
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PR (7): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 

IR (7): Stilurile parentale ale celor care m-au crescut au 

fost ancorate în istoria și contextul lor de viață. Au avut 

însă elementele de fond: iubire de părinte, disciplină și 

disciplinare, modelare concretă prin muncă și exemplu. 

A fost acolo dragoste, dar și justiție, înțelepciune, dar 

și șăgălnicie, libertate, dar și limitari, încredere 

că îmi pot croi o viață a mea chiar dacă nu au fost 

totdeauna de acord cu alegerile mele.  

Sper ca eu la rândul meu am preluat și adaptat ce era 

esențial din ce am primit de la ei. 

 

PR (8): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 

IR (8): Sunt fascinată de copiii de azi. Dar și un pic 

speriată... 

Sunt inteligenți, precoce, creativi, frumoși; dar unii sunt 

mici teroriști! Răsfățați, obraznici, nestăpâniți. Un 

coleg american spunea cândva că el oferă copiilor lui 

privilegiul de a nu avea totul! 
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Pentru ce sunt copiii de azi, sunt responsabili 

părinții lor! Că doresc să nu treacă prin ce au trecut ei, 

că nu au timpul, energia, să fie cu ei / alături de ei pentru 

că slujbele, cariera, competiția le iau totul; pentru că 

există și se îmbrățișează filozofii de parenting unde self 

esteemul este totul; pentru că este prea multă ofertă 

și prea multe alegeri; pentru că este violență, sunt 

droguri, pentru că este conflictualitate în familie; pentru 

că ritualurile de familie sunt neglijate; pentru că modelul 

și modelarea lipsește. 

Cât despre fericire sau nefericire depinde din nou de 

modelarea prin valori. 

 

PR (9): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și totodată, să devină niște adulți echilibrați? 

IR (9): Părinți echilibrați, armonie în familie, iubire 

acompaniată de disciplină și structură, sunt elemente 

esențiale. 

Parentingul este o poveste fără sfârșit, din fericire pe 

capitole! Un copil are nevoie toată viața de 

acompanierea părintelui, de veghere, de referențialitate. 

Referențialitatea ultimă este însă Tatăl nostru din ceruri! 

Capacitatea de a identifica și recunoaște problemele de 

sănătate, mai ales mentală se impune cu atât mai mult cu 

cât acest tip de patologie este în creștere. 
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PR (10): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

IR (10): Da. Profesia mea de medic și psihoterapeut are 

valențe vocaționale.  

Există sens, semnificație, dar și un sentiment de 

împlinire. Eu tratez, Dumnezeu vindecă. Eu inițiez 

schimbarea, El catalizează transformarea.  

Sunt foarte privilegiată să fiu parte din viața oamenilor, 

uneori în valea plângerii  pe care ei o transformă       

într-un loc plin de izvoare. Ca la Psalmi! Suferința poate 

dizolva, devasta, dar poate și înălța.  

Metabolismul rezilienței mă fascinează.  

Am multe povești, dar ele sunt parte din alt ,,atelier”. 

 

PR (11): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părințiilor de azi, dar celor de mâine? 

IR (11): Iubesc acest cuvânt.  

Înseamnă pentru mine real, adevărat, semnificativ. E un 

garant și o protecție a unei vieți neirosite.  
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Reversul ține de duplicitate, cosmetizare, mistificare. 

Foarte periculoase, mai ales, pentru copii. Ei au o 

capacitate înnăscută să le descopere și să valorizeze ce 

este autentic. 

,,Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi.” 

(Ioan 8:32) 

Parentingul este cred până la urmă și un exercițiu 

spiritual în care sacrificiul nu se poate anula. 

Uneori moștenirea lăsată copiilor e grea, plină de 

loialități distructive, dar există restituție și restaurare. Pe 

ambele versante: și ale părinților și ale copiilor. 

 

PR (12): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 

ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 

care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

IR (12): Când a început pandemia, mi-am amintit că am 

o meserie sub jurământ. Dar că sunt și pacient țintă: 66 

de ani și diabetică.  

Am învățat lecții noi despre moarte și viață, despre 

fragilitate și forță, despre vremelnicie și  eternitate. 

Despre ce contează până la urmă. 
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Am învățat cu ce să-mi birui spaimele și să cultiv curaj, 

despre cum să fiu o prezență și cum să ofer continuitate 

în izolare. Discernământul a devenit leac. 

Reconfigurări, cu creativitate, pe plan profesional 

și personal, au devenit pâinea cea de toate zilele. Mai 

ales că vorbim tot mai mult nu numai de o schimbare de 

paradigma, ci de un shift! M-a ajutat enorm credința, 

disciplinele spirituale, casa, grădina, familia, prietenii. 

Și faptul că am asumat că este parte din istorie, istoria 

mea. 
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Capitolul 6 

DACĂ AUTENTICITATE NU E,         

NIMIC NU E... 

INTERVIU CU DOMNUL PROFESOR 

UNIVERSITAR DUMITRU BORȚUN 

MOTTO: 

„E important să gândim liber, dar mai important e să 

gândim corect.“  

Sloganul Universității din Uppsala / Suedia 

 

BIOS: Profesor de Filosofie. Instituția în care lucrez: Școala 

Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) – București. 

Vechimea în profesie: 45 de ani. Cea mai mare realizare 

profesională: În anul 2009 am primit titlul de „Profesor Bologna”, 

acordat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţilor din 

România – ANSOC, titlu ce se acordă acelor profesori care „sunt 

apreciaţi de studenţi”, care „aduc plus de valoare educaţiei din 

România” şi care „sunt modele pentru studenţi”. Valorile după 

care mă ghidez în profesie: Onestitate, excelență, corectitudine, 

demnitate, libertate, autonomie morală. 

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & DB: Dumitru BORȚUN 

(intervievat) 

 

PR (1): Stimate domnule profesor universitar doctor, 

Dumitru BORȚUN, vă mulțumesc că ați acceptat acest 

interviu provocator, prin care dorim să vă cunoaștem 

mai bine, mai profund, într-un mod nou și autentic, și pe 

față și pe dos, pentru ca să ne putem bucura de 
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întâlnirea semnificativă cu „celălalt” din viața noastră, 

pentru a învăța din poveste și trăire autentică de viață, 

pentru a ne îmbogăți sufletul, mintea și experiența, 

pentru a ne dori să fim mai buni, mai adevărați și mai 

reali, prin cunoaștere, descoperire și interacțiune 

autentică, cu celălalt, cu aproapele nostru special sau 

obișnuit, care nu cred că a ajuns la întâmplare în viața 

noastră. Consider că fiecare persoană care a fost 

trimisă în viața noastră, mai simpatică sau mai puțin 

simpatică nouă, a avut un rol anume și un mandat 

special, de Sus. Ce ziceți și credeți despre toate acestea? 

DB (1): Într-un articol scris chiar în acest an pentru 

revista Semnele timpului (ediția online, din 26 martie 2020) 

arătam că relația cu Celălalt este mai mult decât un 

factor de confort sufletesc, cum se consideră de obicei, 

ea este și o sursă de identitate și de certitudine, de 

predictibilitate cu privire la evoluția lumii. Relația cu 

semenii are o importantă funcție cognitivă: în absența 

Celuilalt, certitudinile noastre se clatină, iar sentimentul 

de realitate tinde să dispară. Pe scurt, interacțiunea 

generează umanitate, ne urcă pe piedestalul condiției 

umane. 

Aristotel a definit omul ca zoon politikon în urmă cu 

două mii de ani, dar esența umană a început să fie 

gândită în contextul relației individului cu semenii săi, 

abia odată cu Hegel. În Fenomenologia spiritului, el 

arăta cum conștiința-de-sine este în sine și pentru sine 

doar ca ceva recunoscut de altă conștiință – așadar, 

Celălalt este oglinda noastră; în absența lui, nu știm nici 

ce suntem, nici cine suntem. Astăzi se știe că socialitatea 

exprimă o caracteristică esențială a omului; în zilele 
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noastre, ea a devenit un mitwelt (Heidegger), une 

monede avec autrui, o condiție obligatorie a existenței 

cotidiene – și chiar o dominantă a acesteia.  

De ce ar trebui să ținem cont de Celălalt și să ne 

preocupe influența pe care o avem asupra lui? Fiindcă 

suntem dedicați unor valori cum sunt Autenticitatea și, 

derivată din ea, Onestitatea. Nu cred că un om care nu 

este onest poate fi autentic, fiindcă el nu poate fi onest 

nici cu sine însuși, e dispus să se mintă, să se 

amăgească, să producă iluzii cu privire la calitățile sale, 

la menirea sa ori la locul pe care îl ocupă în lume, în 

societate, în familie sau la locul de muncă. Un astfel de 

mincinos devine, vrând-nevrând, un impostor. În Biblie, 

pe lista celor care nu vor avea parte de viața veșnică sunt 

trecuți, alături de „fricoși, necredincioși, scârboși, 

ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli”, şi „toți 

mincinoșii” (Apocalipsa 21:8). Oare de ce nu doar 

mincinoșii, ci toți mincinoșii? Pentru că e vorba și de 

aceia pe care de regulă nu îi considerăm mincinoși, ci 

doar naivi, trufași, închipuiți sau impostori, dar care 

păcătuiesc și ei prin minciună: se mint pe ei înșiși și, 

fără să vrea, îi mint și pe alții. În urmă cu patru secole, 

Shakespeare scria: „Dar mai vârtos: fii sincer ție însuți. / 

Atunci, cum noaptea vine după ziuă, / Nu vei putea fi 

fals cu nimenea” (Polonius către fiul său, Laertes). În 

mintea mea, cele două valori, Autenticitatea și 

Onestitatea, sunt legate. Relațiile pe care le stabilim, le 

întreținem și le dezvoltăm cu semenii noștri nu pot fi 

autentice în absența onestității.   

De ce trebuie să cultivăm relațiile autentice cu grijă și cu 

responsabilitate? Simplu: fiindcă dacă nu le cultivăm, 
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ele se ofilesc și mor – exact ca niște flori pe care le 

privăm de apă, de aer sau de lumină. Jacques Salomé, un 

psiholog preocupat de igiena relațiilor interpersonale, ne 

atrăgea atenția că într-o relație suntem întotdeauna cel 

puțin trei:  Eu, Tu și Relația. Conștientizarea relației ca 

entitate în sine este numită de Salomé „triangulare”. Ea 

ne permite să ieșim din dualitate şi să descoperim că o 

legătură este un canal prin care circulă ceea ce 

transmitem sau primim când comunicăm: verificăm 

dacă ceea ce este bun pentru noi este bun şi pentru 

relația în care ne aflăm.  

De ce s-a ajuns în situația să ni se atragă atenția asupra 

acestui lucru? S-a ajuns aici fiindcă majoritatea 

oamenilor neglijează relațiile în sine, nu sunt prea 

preocupați de cultivarea lor, fiind mai preocupați de ei 

înșiși sau de parteneri. Și asta, din simplul motiv că 

relația nu se vede. Să nu vă mirați! Mulți oameni se văd 

doar pe ei, iar narcisiștii se văd prea mult pe ei, în 

detrimentul realității înconjurătoare; alții îl văd prea 

mult pe partener – fie că este sedus de acesta, fie că a 

devenit dependent emoțional de Celălalt. Dar relația 

dintre cei doi rămâne invizibilă; de aceea trebuie 

gândită – ceea ce este mai dificil pentru cei tributari 

„empirismului orb” (Quine) sau „concreteții 

inoportune”, pe care Raymond Boudon o consideră un 

obstacol pentru cunoașterea veritabilă. Oamenii care nu 

și-au desăvârșit educația nu știu să cultive relația cu 

Celălalt – ori o neglijează, ori încearcă să profite de ea, 

să-i instrumentalizeze pe parteneri; adică să-i transforme 

în mijloace de satisfacere a propriilor nevoi materiale, 

morale sau mixte (psiho-fiziologice). Aici este sursa 

violenței familiale, a violului conjugal, a tragediei trăite 
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de mulți copii și de multe femei din țara asta. Dacă 

relația nu se vede, pentru unii ea nu există; dacă pentru 

ei nu există, acești oameni nu au ce să ocrotească, să 

dezvolte și să perfecționeze...   

O relație autentică se construiește. Caracterul de 

construct al relației nu trebuie să ne sperie, relația nu 

devine mai puțin autentică. Noi trăim de două sute de 

ani într-o legendă: ceea ce este mai natural, mai aproape 

de natură, este mai autentic; ceea ce este artificial, făurit 

de om, elaborat, construit, e mai puțin autentic, este 

suspect de o serie de falsificări ale naturii inițiale, de 

alterări, de contrafaceri. În ceea ce privește 

comportamentul uman, de regulă sunt apreciate 

„reacțiile spontane”, considerate a fi mai sincere și mai 

relevante pentru caracterul persoanei respective; dacă o 

reacție este premeditată, eventual elaborată, gândită 

strategic, sau rafinată estetic, apare imediat suspiciunea 

de înșelătorie, de falsitate, de minciună. Această poveste 

neadevărată ne-a parvenit de la filosofii iluminiști, care 

au lansat ideea că omul este bun de la natură, dar 

societatea l-a corupt. Atât de bun era omul „de la 

natură”, încât Montaigne, Montesquieu, Diderot și 

Rousseau vorbeau încântați de „bunul sălbatic” (le bon 

sauvage), pe care îl propuneau, într-o formă sau alta, ca 

model de autenticitate. Acești domni proiectau în  

preistorie niște aspirații care s-au născut într-o etapă 

ulterioară a istoriei, o dată cu nașterea burgheziei. Ei au 

făcut culturii europene un mare bine, dar și un mare rău: 

pe de o parte, au desființat ideologia care legitima 

dominația politică a  nobilimii; pe de altă  parte, au 

inculcat ideea că tot ce e construit de mintea și de mâna 

omului este inautentic, fiindcă este artificial. O idee 
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întru totul falsă! Lăutarul care cântă după ureche nu este 

mai autentic decât un muzician care cântă după note și 

care a studiat ani de zile un instrument, după cum 

dragostea dintre doi analfabeți nu este mai autentică 

decât dragostea dintre două persoane cultivate. 

Autenticitatea nu se determină pe axa Natură-Cultură. 

 

PR (2): Cine este Dumitru BORȚUN? 

DB (2): Dumitru Borţun este doctor în filosofie şi 

profesor universitar la Facultatea de Comunicare şi 

Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice şi 

Administrative din București – SNSPA, unde predă 

cursurile Analiza discursului public, Semiotică. Teorii 

ale limbajului, Etică în comunicare şi Responsabilitate 

socială corporativă. La Facultatea de Management din 

cadrul SNSPA predă cursul Etică şi responsabilitate în 

afaceri. În 2009, Alianța Națională a Organizațiilor 

Studenților din România – ANSOC l-a premiat cu titlul 

de „Profesor Bologna”. În 2015 a primit titlul de 

„Personalitatea anului 2015”, acordat de Revista Legal 

Point pentru „promovarea valorilor morale în tehnicile 

de comunicare”, iar în 2017, Diploma de Excelență 

„Integritate, Bună Guvernanță şi Responsabilitate 

Socială”, acordată de Eurolink – Casa Europei.   

A publicat peste 150 de studii, eseuri, articole şi 

interviuri în volume colective, publicații de specialitate 

şi reviste de cultură. Este autorul mai multor cursuri 

universitare, precum şi al cărților Bazele epistemice ale 

comunicării (Ars Docendi, 2002 și Tritonic, 2013), 
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Relațiile Publice şi noua societate (Tritonic, 2005 și 

2012), Responsabilitatea socială corporativă: de la 

relații publice la dezvoltare durabilă, coordonator 

(Tritonic, 2012), Mareea neagră: limba română sub 

asediu. Greșeli de exprimare în mass media din 

România (Tritonic, 2015).  

Este membru în consiliul de redacție al mai multor 

publicații de specialitate, precum şi în comitetul 

științific al unor conferințe internaționale. Din 2016 este 

președintele Comitetului de organizare al Conferinței 

Internaționale Semiosis in Communication, organizată o 

dată la doi ani de SNSPA, în colaborare cu International 

Association for Semiotic Studies – IASS. Este membru 

fondator al Asociației Române de Relații Publice – 

ARRP (din 1995). Adunarea Generală din 2 martie 2005 

l-a ales Președintele ARRP, funcție pe care a deținut-o 

până în mai 2008. În prezent este Președintele Juriului 

de Onoare al ARRP. Totodată, este unul dintre membrii 

fondatori ai Asociației Formatorilor în Comunicare – 

AFCOM (din 2007).    

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 

dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

DB (3): Îmi face mare plăcere să discut despre familia 

mea. Îmi face plăcere să vorbesc și despre copilărie. 

Cum se spunea la țară, mulțumesc de întrebare!  



Seria AUTENTIC 

138 
 

Marguerite Yourcenar își începea Labirintul lumii. 

Pioase amintiri cu următoarea propoziție: „Am avut o 

copilărie fericită”. Inițial mi s-a părut o platitudine. Cine 

n-a avut o copilărie fericită?! Plecam de la teza că orice 

copilărie reprezintă „paradisul pierdut” al tuturor 

adulților. Starea paradisiacă vine din trei trăsături 

definitorii ale copilului: este atemporal, asexuat și 

apolitic – așadar, nu știe că e muritor (sau mortalitatea 

este încă o idee foarte vagă, care îi privește mai mult „pe 

alții”), nu este preocupat de strategiile și stratagemele 

inerente relațiilor dintre cele două genuri (care sunt 

inevitabile pentru indivizii care au ajuns la „conștiința 

de gen”) și nu are obligații sociale (tocmai fiindcă este 

încă asocial, dacă dăm termenului „politic” sensul său 

aristotelic, de „social”). De aici, o serie lungă de 

consecințe: într-o lume atemporală nu există termene, 

iar copiii nu au nevoie de agendă și nu se grăbesc cu 

adevărat niciodată; fiind asexuați, copiii de sexe diferite 

au între ei relații mai oneste și mai  transparente decât 

ale adolescenților și ale adulților de sexe diferite; fiind 

asociali, nu sunt prinși în hățișul obligațiilor morale sau 

instituționale, își permit să aibă un buget de timp foarte 

mare pentru joc – una dintre cele mai creative și mai 

incitante activități omenești, dacă nu chiar calitatea 

esențială a ființelor umane (the essential quality of 

human beings), cum susținea Johan Huizinga, în 

cunoscutul său eseu „Homo Ludens”. 

Mai târziu aveam să constat că, în ciuda stării 

paradisiace pe care o presupune, copilăria nu este la fel 

pentru toți copiii, că există și copilării nefericite. E 

drept, trăsăturile acestei stări, pe care le-am evocat mai 



COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT 

139 
 

sus, estompează multe asperități ale vieții – de pildă, 

copilul preșcolar încă nu percepe inegalitatea socială, 

fiind scutit de frustrările care însoțesc conștientizarea 

acestora. Dar există anumite condiții de viață absolut 

inumane, există foamete, părinți violenți, adulți abuzivi, 

instituții represive care mutilează o copilărie, despre 

care adultul de mai târziu nu va putea spune că a fost 

fericită. Iată de ce, atunci când este cazul, merită să 

precizăm: „Am avut o copilărie fericită”. Trebuie să 

spun, cu recunoștință, că mă număr printre cei care s-au 

bucurat de acest privilegiu.  

M-am născut în 1951, adică după 6 ani de la încheierea 

celui de-al doilea război mondial și la 3 ani de la 

proclamarea Republicii Populare Române ca „stat al 

oamenilor muncii”, care marca încheierea procesului de 

preluare a puterii de către comuniști, început la 6 martie 

1945, o dată cu instaurarea guvernului Groza. Părinții au 

avut grijă să nu aflu prea devreme de răutățile timpului, 

deși unele lucruri nu puteau fi evitate. De pildă, puști 

fiind, stăteam la niște cozi imense pentru a cumpăra 

„pâine pe cartelă” (o formă de raționalizare a 

consumului). O resimțeam ca pe o mare umilință și cred 

că la cozile alea s-a născut năzuința mea spre o societate 

mai dreaptă (și astăzi cred că cine nu a cunoscut 

umilința inegalității, a inechității și a nedreptății nu 

poate deveni un om de stânga). Despre dramele din „era 

ticăloșilor”, după inspirata formulă a lui Marin Preda, 

aveam să aflu mult mai târziu, deși primul deceniu al 

vieții mele a coincis cu „obsedantul deceniu” – deceniul 

regimului stalinist, asigurat de trupele Armatei Roșii 

(cca 20.000 de soldați).  
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Generația mea a fost prima generaţie de după război cu 

adevărat școlită, care nu a mai prins învățământul dirijat 

de consilierii sovietici şi nici admiterea în facultăți pe 

bază de dosar. Cine voia să învețe carte putea s-o facă, 

iar cei mai mulți dintre cei care au vrut chiar au învățat. 

O dată cu intrarea în adolescență, am beneficiat de pe 

urma dezghețului ideologic de la jumătatea anilor ’60, 

pe care l-am prins în cel mai potrivit moment al vieții, 

adică la vârsta la care se formează credințele 

fundamentale, „valorile bazale” (Weber) și se 

conturează idealul de viață. Cei mai mulți dintre noi am 

intrat la liceu în 1965 (anul morții lui Gheorghe 

Gheorghiu-Dej) sau în anii imediat următori, ani în care 

se traducea tot mai multă literatură şi filosofie, se difuza 

tot mai multă muzică occidentală şi se difuzau tot mai 

multe filme produse în afara „lagărului socialist”. 

Nivelul de trai creștea – timid, dar constant: scăpaserăm 

de „pâinea pe cartelă”, apăruse „pâinea intermediară”, în 

marile orașe chiar şi „pâinea albă”, iar în magazine se 

găsea tot mai multă marfă de import, în cea mai mare 

parte provenită din țările socialiste, dar nu numai 

(bascheții chinezești, magnetofoane cehoslovace și 

bluze de silon italienești).  

În licee aveam voie să organizăm cenacluri literare, 

cercuri de teatru şi chiar cercuri de dezbateri, în care 

polemizam în jurul unor teme alese de noi (de pildă, 

„Hippy – pro sau contra?”). Profesorii tineri aduceau din 

amfiteatrele facultăților un spirit nou, pe care ni-l predau 

o dată cu materiile din programa școlară. În mai toate 

orașele şi orășelele se înființau „cenacluri literare”, unde 

se înfiripa o nouă atitudine, una a inițiativei culturale. 
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Creația literară era nu numai un instrument de 

structurare morală şi filosofică a noastră ca indivizi, ci şi 

pilonul unei contra-culturi, o cultură de generaţie, 

alternativă la cultura oficială. Bătea un „vânt de 

libertate” care avea cel puțin două surse: depășirea 

mizeriei materiale de după război şi emanciparea față de 

dominația ideologică a Uniunii Sovietice, emancipare 

care se traducea în regăsirea identității naționale şi a 

unei anumite forme de demnitate colectivă. Până la 

demnitatea individuală mai era de parcurs o distanță 

lungă, dar noi, adolescenții epocii, nu o simțeam. Micile 

incidente în relațiile cu autoritățile erau percepute în 

ecuația „conflictului dintre generații”, fără nici o 

legătură cu natura regimului politic. Opacitatea şi 

stupiditățile acestuia, așa cum ajungeau la noi, le 

puneam fie pe seama faptului că la conducere se afla 

„generația veche”, mutilată sufletește de sărăcia de după 

război şi de ocupația sovietică, fie pe seama faptului că 

era servit de „generația nouă”, produsă de socialismul 

timpuriu, în care vedeam o gloată de oportuniști, 

recunoscători regimului pentru o promovare socială pe 

care le-o oferise nemeritat, după criteriul „originii 

sociale”.  

La vârsta aceea gândeam liniar şi eram convinși că până 

vom ajunge adulți lucrurile vor evolua în bine, astfel 

încât, vom trăi şi vom munci într-o societate „mai bună 

şi mai dreaptă”, în care fiecare va primi de la viață ceea 

ce merită în virtutea muncii şi talentului său. Pe lângă 

acest „meritism” spontan, generația mea se caracteriza 

printr-o încredere aproape religioasă în „destinul 

profesional”: nu concepeam realizarea noastră umană în 



Seria AUTENTIC 

142 
 

afara realizării profesionale, pe care o vedeam singura 

bază legitimă a celei dintâi. Altfel spus, vedeam locul 

nostru sub soare strâns legat de locul pe care îl vom 

ocupa în lumea profesiilor. Nu cunosc vreun coleg de 

generaţie care să nu fi crezut, la sfârșitul anilor ’60, că 

dacă se va instrui, va munci şi va fi corect, societatea îl 

va răsplăti. Poate este o explicație a faptului că noi nu 

copiam la școală și nu fraudam examene (practică ce se 

va generaliza abia în anii ’80).  

Istoricește vorbind, generația mea a fost privilegiată: nu 

am cunoscut ororile războiului şi nici sacrificiile 

reconstrucției din anii imediat următori; am avut parte 

de un învățământ eliberat de tutela sovietică şi deservit 

de cadre tot mai bine pregătite (în mediul urban, cu 

puseuri de excelență); am prins anii dezghețului 

ideologic în plin proces de structurare a personalității; 

din punct de vedere material, ne-am trăit adolescența în 

„epoca vacilor grase”, valabilă în toată Europa, care nu 

putea să nu se resimtă şi în socialismul autohton. Dar 

această poziție istoricește privilegiată ne-a făcut să ne 

definim viitorul în termeni prea optimiști, care au fost 

infirmați de evoluția ulterioară a practicii sociale. Este 

greu de spus dacă în epocă acești termeni erau nerealiști, 

dacă ecuația noastră era greșită, sau dacă definiția 

viitorului s-a falsificat pe parcurs, o dată cu evoluția 

societății.  

În contextul generației mele, cred că cel mai mult ne-am 

înșelat cei care am urmat facultăți umaniste, în special 

cei care am absolvit Filosofia. Noi nu aveam doar grija 

noastră, mai aveam în cap şi o Cetate Ideală! Regimul 

ceaușist ne-a terfelit crunt toate credințele şi valorile, 
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toate idealurile (profesional, moral, politic, dar şi idealul 

de viață); zilnic eram agresați în partea cea mai intimă a 

ființei noastre, care nu avea legătură nici cu ființa 

contingentă, nici cu nevoile narcisiste ale „libertății de 

exprimare” (principala aspirație a intelectualilor 

anticeaușiști, care după 1989 au realizat puțin fiindcă  

și-au dorit puțin); era vorba, mai ales, de modelul de 

societate şi de socialitate cu care crescuserăm şi pe care 

aveam să-l definitivăm în facultate, de statura condiției 

umane la care aspiram pentru noi şi pentru semenii 

noștri.  

Imediat după absolvirea facultății aveam să aflăm că ne 

păcăliserăm: ne păcăliserăm cu privire la datele 

fundamentale ale viitorului social şi, prin aceasta, ne 

păcăliserăm cu privire la viitorul personal. Același 

partid-stat care ne primise în școli şi în facultăți, care ne 

acordase, multora dintre noi, burse de merit sau burse 

sociale, care ne vorbise de ființa umană ca despre 

„capitalul suprem” şi despre tineri ca despre „viitorul 

țării”, care ne promisese locuri de muncă pe măsura 

pregătirii şi promovare profesională după criteriul 

meritelor personale, același partid-stat ne spunea acum 

că „încă nu este momentul”, că are lucruri mai 

importante de făcut decât să-şi țină promisiunile.   

Dar la vârsta de 19 ani (sau ceva mai mult), nu aveam 

cum să anticipăm nici criza petrolieră care avea să 

izbucnească peste numai patru ani, nici schimbările din 

Uniunea Sovietică, nici evoluția raporturilor de putere în 

plan mondial. Noi, cei care intrasem la Filosofie, eram 

deciși să ne perfecționăm spiritual, să devenim buni 

profesioniști, iar atunci când ne va veni timpul, să 
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contribuim la îmbunătățirea situației generale prin 

activitatea noastră competentă şi responsabilă. Unii 

profesori ne îndemnau să devenim „specialiști în 

rezolvarea contradicțiilor sociale”. Toate acestea aveau 

o strânsă legătură cu Filosofia – sau, mai precis, cu ceea 

ce credeam că este ea.  

Dar nu toți aveam acest profil de militant, nu toți visam 

să unificăm Puterea și Adevărul. După cum aveam să 

constat, abia în anii ‘90, unii dintre colegii mei de 

generaţie s-au adaptat oportunist la noile evoluții ale 

socialismului românesc; alții au refuzat să se 

acomodeze, pregătindu-se sufletește şi profesional 

pentru Marea Schimbare; alții au rămas pe marginea 

drumului.  

În vara anului 1970, mă prezentam pentru a susține 

examenul de admitere la Facultatea de Filosofie a 

Universității din București. Dintre cele patru secții 

(Filosofie, Sociologie, Psihologie şi Pedagogie), secția 

de Filosofie era cea mai mică, fiind formată dintr-o 

singură grupă de studenți. Așadar, eram înscriși 396 de 

candidați pentru 20 de locuri. După concursul de 

admitere am intrat 20, dar vom absolvi 33, pentru că pe 

parcursul celor patru ani am primit noi colegi – fie de la 

învățământul fără frecvență, fie de la alte facultăți de 

profil, fie din anii mai mari (studenți nevoiți să repete 

anul din rațiuni diverse). 

În Facultate am găsit o atmosferă cum nu mai fusese din 

1948 (anul reformei învățământului) şi care nu va mai fi 

după 1974 (anul Congresului al IX-lea al PCR). La 

Biblioteca Facultății, „fondul de carte rară” nu mai era 
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interzis studenților, fiind accesibil prin intermediul unei 

simple adeverințe eliberate de unul dintre profesori, care 

trebuia să ateste că ai nevoie de documentare în vederea 

elaborării unei anumite lucrări. Aici se găseau, de fapt, 

marile opere ale filosofiei universale, lucrări mai noi ale 

unor „autori nemarxiști contemporani”, precum şi cărțile 

de căpătâi ale filosofiei românești antebelice. Planurile 

de învățământ erau dominate de disciplinele care 

contribuie la formarea unei culturi filosofice autentice, 

unele dintre ele (Istoria filosofiei, Logica) fiind predate 

timp de patru ani, adică toată durata studiilor. O serie de 

discipline noi, introduse de curând, ne țineau departe de 

discursul ideologic, iar altele (Matematica, Fizica, 

Biologia) ne aruncau, pur şi simplu, în paradigmele 

disciplinare ale științelor exacte.  

Chiar și marxismul era predat într-un referențial 

acceptabil, ca episod al culturii europene şi ca moment 

al filosofiei germane, strâns legat de momentul hegelian; 

așadar, filosofia marxistă nu mai era abordată ca 

„servitoare a ideologiei comuniste”, iar Marx nu mai era 

citat ca autoritate bună să legitimeze doctrina leninistă 

sau ca ilustrare a doctrinei staliniste (încă nu se născuse 

„Doctrina Ceaușescu”!). Seminarul „Filosofia marxistă 

ca sistem”, organizat de conducerea facultății sub 

această denumire subversivă, unde ne întâlneam o dată 

pe lună studenți şi profesori, era menit să deschidă 

gândirea filosofică spre curentele de gândire considerate 

oficial „nemarxiste” sau „antimarxiste”, precum şi spre 

cele mai recente evoluții ale societății umane (adică spre 

„societatea capitalistă contemporană”).  
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La astfel de întâlniri participau gânditori interesanți, 

neconvenționali, dintre care unii nici nu predau în 

facultatea noastră, cum era, de pildă, viitorologul Mihai 

Botez (matematician şi filosof). Multe alte cursuri 

facultative sau conferințe de seară aduceau în fața 

noastră savanți de rasă, de genul lui Grigore Moisil, care 

a ținut un an întreg un curs intitulat „Teoria jocurilor”. 

Alteori mergeam în locuri în care puteam întâlni 

„autorități discursive” pe care nu le puteam întâlni în 

facultate (de pildă, la Universitatea Populară „Ioan 

Dalles”, unde conferenția Constantin Noica). 

În aceste activități ne angajam cu o exaltare greu de 

descris, fără să ne gândim la vreo economie de timp sau 

de energie; petreceam atât de multe ore în facultate, 

încât de multe ori renunțam la masa de prânz sau la cină, 

pentru care trebuia să ne deplasăm în Complexul 

Grozăvești. Fie că participam cu intervenții sau cu 

referate anunțate din timp, fie că participam pur şi 

simplu, nu scăpam mai nimic din ceea ce ne putea forma 

ca filosofi, ca analiști ai spațiului social şi ca oameni de 

cultură. Multe dintre aceste forme de pregătire le 

organizam chiar noi, cu aprobarea binevoitoare a 

Decanatului, dar la inițiativa noastră – fie în spațiile 

Facultății, fie la Clubul „Universitas” (un fel de casă de 

cultură a studenților Universității din București), fie la 

Casa de Cultură a Studenților (lăcașul Centrului 

Universitar București de pe Calea Plevnei). Promoția 

mea a inițiat „Triunghiularul facultăților de Filosofie”, 

un fel de olimpiadă profesională, artistică şi sportivă a 

celor trei facultăți de profil care existau la București, la 

Cluj-Napoca şi la Iași. 
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Cu două săptămâni înainte de ziua programată pentru 

repartizarea absolvenților apărea un Decret Prezidențial 

semnat de Nicolae Ceaușescu, prin care se interzicea 

repartizarea directă în cercetare, în învățământul 

superior şi în „instituțiile centrale de partid şi de stat”; 

repartizarea în redacțiile unor publicații fusese interzisă 

puțin înainte, prin Legea Presei din același an (iunie 

1974). Ambele documente normative făceau trimitere la 

„practica productivă” şi la „experiența de viață”, 

purgatoriu pe care tinerii absolvenți trebuiau să-l 

parcurgă cel puțin trei ani, după care puteau lucra în 

domenii atât de importante cum erau cele menționate 

mai sus. Iată cum a ajuns promoția mea să meargă în 

toată țara, pe toate nivelurile sistemului de învățământ, 

unde am predat Filosofie, Cunoștințe economice, 

Cunoștințe social-politice şi Economie politică, dar şi 

alte discipline (inclusiv Muzică şi Educație fizică), unde 

am strâns sticle şi borcane cu elevii, am organizat „seri 

cultural-distractive” şi „brigăzi de agitație”, am fost pe 

câmp la „muncile agricole”. Pentru unii, acest 

purgatoriu a durat trei ani, pentru alții – mai mult 

(stagiul militar nu era luat în calcul la vechimea în 

muncă). Câți dintre aceștia au reușit să se salveze şi să 

revină la proiectul inițial e greu de spus... 

 

PR (4): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 
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DB (4): Cuvântul unic ar fi Libertate, iar motto-ul cel 

mai potrivit ar putea fi „După o zi frumoasă urmează 

alta, și mai promițătoare.” Rar mi-a fost dat să retrăiesc 

senzația aceea de libertate pură, când ieșeam dimineața 

în curte, împreună cu frații mei, și ne întrebam: „Acum 

ce să mai facem?” Și făceam tot felul de trăsnăi: arenă 

de circ în curtea din spate, unde invitam copiii din vecini 

să le oferim demonstrații de clovnerie și magie; teatru de 

păpuși, unde puneam în scenă diverse povești clasice, cu 

păpuși confecționate de noi, cu fețele pictate de fratele 

meu și îmbrăcate în costume cusute de sora mea, cu 

decoruri confecționate de noi și cu un instrument 

inventat de noi: sticle umplute cu apă în cantități 

diferite, în așa fel ca prin lovirea lor să se intoneze o 

gamă. Altădată am construit un „televizor” plecând de la 

un diascop (aparat de vizionat diafilme) care se găsea în 

comerț, pe care l-am introdus într-o cutie care imita 

foarte bine „cutia de televizor” și care proiecta pe un 

geam mat, acesta îndeplinind funcția de „ecran de 

televizor”. Mai târziu, prin clasa a X-a, am construit, 

împreună cu Gigel, vecinul de vizavi, leat cu mine și 

coleg de liceu, un automobil pe trei roți, cu două locuri, 

acționat de un motor de la pompele cu care se scotea apă 

din fântână pentru udat grădina. Când aveam activități 

extra-clasă, de regulă după-amiaza, plecam la școală cu 

ea și ne plimbam colegii prin curtea liceului.  

Cred că senzația asta, a libertății neîngrădite de alegere 

între numeroase variante am mai avut-o doar în 

studenție, când mergeam la Costinești. Acolo, întrebarea 

„Acum ce să mai facem?” se punea seara, căci 

dimineața se știa: toată lumea, la plajă! Dar seara aveam 
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de ales între discotecă, spectacolul de la Teatrul de Vară, 

concertul de muzică folk, focul de tabără de pe plajă sau 

o plimbare romantică pe țărm. Singurul criteriu care îmi 

venea în minte era diferența instructiv-distractiv, altul 

nu vedeam; de cele mai multe ori, alegeam activitatea 

pentru care aveam dispoziție în acel moment. Vă dați 

seama despre ce vorbesc? În cazul copilăriei de la 

Alexandria era vorba de activități productive, care 

dădeau roade; în cazul taberei studențești de la 

Costinești era vorba de activități de consum – alimentar 

sau cultural-artistic, nu contează. Dar în ambele cazuri 

era acea senzație, acel sentiment și acea idee care poară 

un singur nume: Libertate. O libertate edificatoare, care 

ne ajută să ne construim ca ființe umane autentice, de 

care m-am bucurat și în prima copilărie, și în liceu, și în 

facultate. Se spune, pe drept cuvânt, că în lipsa libertății 

nu poate exista responsabilitate. La fel se poate spune și 

despre Autenticitate: dacă un om nu este liber, nu crește 

în libertate și nu are exercițiul libertății, nu poate fi 

autentic; ființa lui va fi alterată de condiționările prea 

numeroase și prea restrictive, de dependențele de tot 

felul – de la dependența economică față de alți oameni, 

la dependența față de un viciu. Ființa unui astfel de om 

nu  mai este autentică, este o ființă coruptă. 

PR (5): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 

avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

DB (5): Persoana asta a fost mama mea, Vasilichia, 

născută Ionescu. Era învățătoare – la rândul ei, fiică de 

învățător. Tatăl ei, Ion Ionescu (domnuˈ Iancu) a fost 
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învățător în satul Atârnați (astăzi, Cernetu) din județul 

Teleorman. Un educator exemplar: exigent, dar omenos, 

pătruns de misiunea sa de dascăl, aceea de a-i lumina pe 

fiii de țărani și a-i ajuta să-și facă o viață mai bună. Era 

membru al Partidului Național Țărănesc, iar în 1907 s-a 

pus în fruntea țăranilor răsculați. Era foarte atașat de 

țărănime și, în același timp, un intelectual autentic (scria 

versuri în limba franceză). Am moștenit de la el o 

mulțime de cărți de pedagogie, inclusiv cărți ale Mariei 

Montessori, considerată în epocă o ultramodernistă. 

Cred că bunicul meu, Ion Ionescu, a ilustrat perfect 

conceptul lui Antonio Gramsci de „intelectual organic”: 

un intelectual provenit dintr-o clasă socială în slujba 

căreia se pune, pentru a contribui  la emanciparea ei, iar 

clasa îi recunoaște rolul de far călăuzitor – în cazul de 

față, clasa socială era țărănimea din Marea Câmpie 

Română.  

Acest om a crescut șapte copii: două fete dintr-o primă 

căsătorie, încă trei fete și doi băieți din căsătoria cu 

bunica mea, Maria Ionescu, pe care am avut fericirea s-o 

cunosc (a murit când aveam 12 ani). Toți copiii lui au 

ieși oameni serioși, capabili să-i influențeze pe cei din 

jurul lor. Patru din cele cinci fete au absolvit Școala 

Normală. Vă dați seama că dintr-o astfel de familie nu 

putea ieși decât o învățătoare dedicată, o persoană 

profund morală, uneori exagerat de normativistă. Mama 

mea a absolvit Școala Normală de Fete din Pitești, unde 

a excelat la aproape toate materiile – mai puțin la 

muzică, unde învăța să cânte la vioară, pentru a-i învăța 

să cânte pe viitorii săi elevi. Nu cred că i-a învățat să 

cânte la vioară, dar sunt sigur că le-a transmis dragostea 

pentru matematică și gustul lecturii. Mulți dintre foștii 
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săi elevi din generația mea, dintre care cu unii am rămas 

prieten, s-au realizat în profesii care presupun multă 

matematică, dar sunt și oameni de cultură. Știți care 

dintre elevi au fost cei mai recunoscători? Foștii 

repetenți, pe care mama mea îi primea de la clasele mai 

mari și cu care lucra după ore, pentru a-i ajuta să 

recupereze rămânerea în urmă. Noi, cei trei copii ai ei, o 

așteptam să vină acasă la prânz, să ne pună masa, și ea 

stătea să facă aritmetică la școală cu Bogdăneanu, cu 

Raicu sau cu Mehmet (repetenții, personaje emblematice 

ale copilăriei mele). Ani de zile după ce au absolvit 

gimnaziul, acești băieți veneau de 8 Martie cu un 

buchețel de flori, să o felicite pe „doamna învățătoare”. 

Oameni ca ei rămân mai recunoscători decât elevii buni, 

pentru care școala reprezintă un drum firesc, fără 

obstacole.  

Principialitatea mamei mele, corectitudinea ei în toate 

situațiile de viață, o anumită ținută morală care impunea 

au făcut din ea un reper pentru mine și pentru frații mei 

(am aflat ulterior, continui să aflu și astăzi, că a fost la 

fel și pentru elevii ei). Știți, există femei în prezența 

cărora nu se spun glume triviale; în fața lor amuțesc și 

cei mai înrăiți autori de bancuri cu semnificații sexuale. 

Mama mea era una dintre aceste femei. Nu am înțeles 

niciodată de ce, dar în prezența ei, pur și simplu, toată 

lumea vorbea frumos, despre lucruri interesante. Și era 

vorba, de multe ori, de colegi ai tatălui meu, funcționari 

la Sfatul Popular, care mai veneau la noi acasă sau de 

musafirii invitați periodic la câte un praznic (am prins 

timpurile în care grupurile de prieteni se întâlneau destul 

de des acasă la unul dintre ei, prin rotație). Ajunsesem 

asistent la Universitatea din Brașov și când mi se 
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întâmpla să mă aflu în fața unei dileme morale, mă 

întrebam cum ar proceda ea, ce alegere ar face. Mama 

mea a fost un model pentru mine, chiar dacă nu am știut 

asta la timpul respectiv. 

Acum, când mă uit în urmă și meditez la condițiile care 

favorizează autenticitatea, o familie autentică, o educație 

autentică, formarea unor oameni autentici, îmi dau 

seama că una dintre condiții este ca părinții să fie 

autentici. Adică nu țărani care fac muncă de muncitor, 

nu muncitori care fac muncă de funcționar sau 

funcționari care fac muncă de intelectual. Adevărata 

ierarhie nu se face între munca fizică și cea intelectuală, 

nici după numărul de diplome sau după mărimea 

veniturilor, ci după criteriul autentic-inautentic. Țăranul-

țăran și muncitorul-muncitor sunt mai valoroși decât 

semidoctul care colecționează diplome, fiindcă sunt 

autentici, sunt chiar ceea ce sunt și nu vor să pară a fi 

altceva decât sunt. Iată care este secretul copiilor buni 

care ies din „familii modeste” și al copiilor problemă 

care ies din „familii bune”. Copiii buni ies din familii 

autentice, iar familia bună este aceea care dă copii buni. 

Așa cum știm tot din Biblie, „orice pom bun face roade 

bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun 

să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.” 

(Matei 7:16-20). Educația este un proces de tip 

Bluetooth, prin care se transmite un anumit fel de a fi. În 

acest sens, Arsenie Boca avea mare dreptate când 

spunea: „De la  o vârstă, nu mai dai altora din ce ai, dai 

din ce ești.” 
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PR (6): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 

DB (6): Din ceea ce am spus până acum poate că rezultă 

că stilul parental al părinților mei a fost adecvat. Este și 

nu este așa. Pe lângă integritatea morală pe care mama 

mea ne-a transmis-o nouă, celor trei copii, era și 

lejeritatea cu care tatăl meu trata anumite situații. Când 

o vedea pe mama corectând zeci de extemporale, o 

întreba adesea de ce nu pune nota zece pe toate lucrările, 

să nu se mai consume atâta! Niciodată nu mi-a fost clar 

în ce măsură glumea și în ce măsură vorbea serios. Cert 

este că ea venea dintr-o cultură a realizării de sine, a 

„dezvoltării personale”, cum se spune acum, iar el venea 

dintr-o cultură a supraviețuirii, proprie tuturor zonelor 

sărace, în care binele se confundă adesea cu utilul. 

Diferența dintre cele două orientări de valoare se 

manifesta mocnit, dar au fost și câteva momente în care 

a răbufnit în dispute verbale, la care noi, copiii, asistam 

cu mare interes. De regulă eram tentați să fim de partea 

mamei; pentru tata aveam un fel de înțelegere duioasă. 

Poate că și aceste confruntări de idei și de argumente au 
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PR (7): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 
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DB (7): Copiii de azi nu sunt nici mai fericiți, nici mai 

nefericiți decât copiii de ieri. Copiii copilăresc, iar 

copilăria este o stare paradisiacă, pe care nu o 

influențează prea mult evoluția istorică (în afară de 

cazurile limită, cum au fost lagărele de exterminare). 

Atuurile lor sunt atuurile epocii, ale timpului lor, 

împreună cu care curg la vale. Să nu uităm că un copil 

este o sinteză între capitalul cultural transmis de familie 

și spiritul timpului (Zeit Geist). Ei seamănă și nu 

seamănă cu părinții, iar dacă schimbarea socială se 

accelerează și apar rupturi de civilizație, ei vor semăna 

tot mai puțin cu familia din care provin. Să nu ne 

panicăm! Ceea ce nouă ne apar ca ciudățenii ale lor sunt, 

în realitate, reacții de adaptare la noile realități, 

comportamente adaptate. Deci firești! 

 

PR (8): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și, totodată, să devină niște adulți echilibrați? 

DB (8): Să fie autentici, în sensul discutat până acum. 

Dacă nu știu să fie, să se re-educe. Nu poți să-l educi pe 

altul dacă nu te educi pe tine. Este tot o problemă de 

interacțiune – de relație interpersonală și co-evoluție. 

Părinții de azi trebuie să învețe o dată cu copiii lor, și nu 

ca să-i poată ajuta, ca până acum, ci ca să nu rămână în 

urmă.  
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Astăzi, când are loc trecerea de la civilizația industrială 

la cea informațională, există riscul ca părinții să rămână 

atât de mult în urma copiilor, încât să nu-i mai înțeleagă 

deloc, să nu înțeleagă în ce constă profesia lor, cu ce se 

ocupă, cum își asigură existența. Iată de ce îi sfătuiesc 

pe părinți, de câte ori mă întâlnesc cu ei: „Țineți pasul 

cu copiii voștri! Citiți ce citesc ei, uitați-vă la ce se uită 

ei, dacă învață o limbă străină, învățați-o împreună cu 

ei! Astfel vă asigurați un limbaj comun, interese de 

cunoaștere și preocupări comune. Dacă nu se întâmplă 

asta, veți deveni niște străini pentru ei, iar ei niște străini 

pentru voi.” 

 

PR (9): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

DB (9): Ani de zile am trăit cu iluzia că intelectualii din 

orice domeniu – inclusiv specialiștii – au posibilitatea să 

ghideze mentalitatea epocii lor. Adolescent fiind, îmi 

doream să devin un astfel de „ghid” şi n-am perceput 

niciodată efortul de autodezvoltare spirituală ca pe o 

preocupare pleziristă, ca pe un exercițiu narcisist sau ca 

pe un capriciu egoist; l-am conceput ca pe un efort 

dedicat binelui general. Acest „sistem de iluzii”, cum îi 

spune Gabriel Liiceanu în Ușa interzisă, a avut şi părți 
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bune: mi-a oferit motivație şi m-a ferit de iluzia de la 

extrema cealaltă, a elitismului.      

Astăzi nu-mi mai fac iluzii în privința rolului social al 

specialistului. Pe aceste meleaguri, Puterea şi Adevărul 

se întâlnesc rar şi întâmplător, fără consecințe pe termen 

lung; în schimb, „minciuna stă cu regele la masă”, cum 

spunea Alexandru Vlahuță. În ceea ce privește impactul 

specialiștilor asupra opiniei publice, speranțele sunt şi 

mai puțin întemeiate. Cele câteva cazuri de intelectuali 

cu vizibilitate, membri ai unor așa-zise „grupuri de 

prestigiu”, au reușit să producă, cel mult, mode 

intelectuale; impactul lor se reduce la segmente mici ale 

populației, marginale în raport cu decizia politică şi fără 

influență în spațiul public. Cărțile lor se cumpără, dar nu 

se prea citesc; iar când se citesc, ori nu sunt înțelese pe 

de-a-ntregul, ori nu sunt asimilate în mentalul şi 

imaginarul colectiv. În urmă cu 25 de ani, am început să 

particip la emisiuni de televiziune, în speranța că pot 

oferi un model de gândire critică și de discurs analitic, 

să contribui la formarea unei contra-culturi ca variantă 

alternativă la cultura politică dominantă, caracterizată 

prin oportunism amoral și egoism cinic. În această 

perioadă m-au abordat sute de oameni care mi-au spus 

că „m-au văzut la televizor”, că le place cum „pun 

punctul pe i”, că mă admiră pentru curajul cu care spun 

„niște lucruri” sau că apreciază capacitatea mea de a mă 

face înțeles. Foarte rar mi s-a întâmplat, însă, ca 

persoana cu care vorbesc despre prestația mea la 

televiziuni să fi reținut o idee emisă de mine, să discute 

un argument sau să evalueze una dintre explicațiile 

mele. Astfel de persoane se pot număra pe degete și 

sunt, de regulă, colegi de specialitate. Cei din afara 
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acestui cerc restrâns se mulțumesc să urmărească 

dezbaterile ca pe un spectacol, se distrează mai mult sau 

mai puțin, își formează o opinie despre participanți, dar 

nu reușesc să asimileaze noi cunoștințe, idei sau modele 

de gândire (de pildă, cauzalitatea). Roman-Horia 

Patapievici denumește acest segment de public 

„societatea civilă a culturii” şi declara odată că scrie 

pentru ea, cu gândul la ea. În termeni de marketing, 

target-ul este bine țintit, dar în termeni de eficiență 

socială, rămân sceptic. Acești oameni nu vor să afle 

adevărul, ci să găsească o confirmare a propriilor 

convingeri, care să-i valideze. Nici nu le trece prin cap 

să-și schimbe modul de a vedea lumea. 

În celebra sa carte Trădarea cărturarilor, Julien Benda 

observa cu tristețe că legea naturii umane este 

dobândirea de bunuri și că numai printr-un extraordinar 

abuz a izbutit o mână de oameni s-o facă să creadă că 

valorile supreme sunt bunurile spiritului; astăzi, pentru 

prima dată în istorie, omenirea se lasă pradă realismului 

în unanimitate, fără nicio rezervă. Julien Benda anticipa, 

cu aproape un secol în urmă, actuala „epocă a post-

adevărului”, în care s-au prăbușit, una câte una, toate 

instanțele epistemice ale modernității: Savantul, 

Profesorul, Medicul, Preotul sau Judecătorul. Toți sunt 

luați în tăbârcă, terfeliți și transformați în personaje ale 

unei teorii a conspirației. Niciunul nu mai este credibil: 

ori a fost cumpărat ca să nu spună adevărul, ori este 

incapabil să ajungă la adevărul pe care nu îl știe toată 

lumea, de pe Internet (sâc!).  

În condițiile astea, rolul social al intelectualului se 

schimbă radical și, o dată cu el, și rolul profesorului. 
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Înțelegând acest lucru, nu mai am acea conștiință 

mesianică pe care o presupuneți în formularea întrebării. 

Ca profesor îmi asum tot mai mult rolul de mentor, iar 

ca intelectual angajat, rolul de moderator. O lume în 

care vorbesc toți și nu ascută nimeni, are nevoie de cât 

mai mulți moderatori. Un moderator trebuie să aibă 

autoritate epistemică și morală, să înțeleagă diversele 

perspective din care sunt formulate enunțurile 

concurente  și să poată vorbi pe înțelesul tuturor. Grea 

misiune! Poate chiar mai grea decât cea de „călăuză a 

poporului” sau de „învățător al națiunii” pe care o 

practicau intelectualii din epoca modernă. Ei 

împărtășeau – sincer sau din calcul – o „poveste de 

legitimare” (în sensul dat de Lyotard), pe care o 

propagau în scopul mobilizării mulțimilor în direcția 

indicată de narațiunea respectivă. Dacă reușeau să 

transforme ideile abstracte în mesaje inteligibile, adică 

erau buni oratori, misiunea era îndeplinită. În acest sens, 

toți intelectualii semnificativi au fost niște 

propagandiști. Dar astăzi, când marile narațiuni s-au 

prăbușit, rolul intelectualului nu mai poate fi cel de 

Călăuză. Poți să-ți arogi acest rol, dar s-ar putea să nu te 

urmeze nici măcar membrii familiei tale! 

 

PR (10): Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră? 

DB (10): Cred că familia ar trebui să fie ca un poligon 

de încercare, în care cele mai diverse situații de viață pot 

fi simulate, apoi experimentate de către copii împreună 

cu părinții lor. Iar principalul exercițiu, care ar trebui 

reluat zilnic, este cel al Autenticității. Și așa cum am 
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văzut, în mod obligatoriu, cel al Libertății și al 

Onestității. Din păcate, familia nu este întotdeauna așa. 

De multe ori, ea este un poligon în care se exersează 

duplicitatea, ipocrizia, snobismul și impostura.  

Uneori, familia este și cuib de violență, de relații 

nesănătoase, infantile, un tărâm al lipsei de 

responsabilitate și de solidaritate: de la relații 

incestuoase la exploatarea copiilor trimiși să cerșească, 

de la încurajarea fetelor să practice prostituția pentru 

„binele familiei” la obligarea lor să se mărite cu cine  

nu-și doresc, tot pentru „binele familiei” (o altă formă 

de prostituție, mai edulcorată), de la folosirea copiilor la 

muncile câmpului la indiferența crasă pentru 

performanțele lor școlare, pentru viitorul lor.  

Am expus doar o parte din realitățile familiei 

contemporane, puse în evidență de cercetările de 

sociologie și de antropologie culturală. Din păcate, nu 

este locul și nu avem timpul să dezvoltăm, dar e bine să 

semnalăm un lucru: idealizarea familiei este o formă de 

eludare a adevărului despre noi. Nu toate familiile sunt 

surse de autenticitate – mai degrabă, majoritatea nu sunt 

așa ceva. Iată de ce nu m-am grăbit să particip la 

Referendumul pentru familie din 6-7 octombrie 2018. 

Mai ales pentru că se făcea caz de atributul 

„tradițională”. Nu cred că familia tradițională este un 

model de urmat pentru un viitor mai bun. În afară de 

„creștinismul cosmic” (Mircea Eliade), care era 

referențialul spiritual al familiei tradiționale, trăsăturile 

reale ale acesteia nu mai sunt resurse de dezvoltare 

socială. Ele sunt mai mult niște motive emoționale care 

însoțesc nostalgia noastră după un trecut rural – personal 
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sau comunitar, idealizat într-o direcție pășunistă. O 

variantă neaoșă a mitului vârstei de aur. 

 

PR (11): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părinților de azi? Dar celor de mâine? 

DB (11): De când cu pandemia de Covid-19, vi s-a 

întâmplat să vedeți în spații aglomerate sau închise, la 

piață sau în magazine, oameni care merg cu masca în 

mână? Mie mi s-a întâmplat, văd frecvent așa ceva. 

Acești oameni nu cred în existența virusului, alții cred, 

dar sunt convinși că pericolul este exagerat de autorități, 

iar altora li se pare că măsurile de protecție atentează la 

superba lor libertate personală. Dar țin mască în mână 

pentru „la o adică”, asta însemnând dacă îi vede cineva 

care i-ar putea sancționa. O prietenă, doamnă 

respectabilă, îmi povestea cum i-a răspuns un șofer de 

taxi pe care l-a întrebat de ce nu-și pune masca: 

„Stimată doamnă, nu o port, fiindcă nu cred în teoria 

asta, cu pandemia.” Doamna, de meserie judecător, i-a 

explicat că nu contează ce crede el, că este vorba de a 

respecta sau a nu respecta legea – asta, în calitate de 

cetățean; iar în calitate de om responsabil, ar trebui să se 

gândească la confortul sufletesc al clienților săi. Spășit, 

și-a pus masca, pe care o ținea aninată de oglinda 

retrovizoare. Acest om nu se gândise la argumentele 

clientei, dar le-a înțeles și s-a conformat acestei noi 

înțelegeri. 
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În care dintre cele două situații avem de-a face cu 

autenticitatea? Cred că în cel de-al doilea caz: deși se 

afla pe o pistă greșită, șoferul de taxi se comporta 

conform convingerilor sale; pus în fața unor argumente 

de bun simț, și le-a revizuit, a schimbat pista. În sinea 

lui mocnea, totuși, idealul corectitudinii – corectitudinea 

cetățeanului în raport cu statul sau a omului oarecare în 

raport cu semenii. Această valoare, corectitudinea, 

lipsește din axiologia personală a celor care merg cu 

masca în mână acolo unde ar trebui să și-o pună pe față. 

Din păcate, imaginea asta, a cetățeanului care merge cu 

masca în mână, este emblematică pentru o mare parte a 

concetățenilor noștri: fac asta nu fiindcă așa cred că e 

bine, ci ca să evit o sancțiune sau ca să satisfac 

așteptările cuiva, a cărui părere despre mine mă 

interesează. Ea este imaginea ipocriziei, iar ipocrizia, se 

știe, este una dintre mărcile lipsei de autenticitate. În 

epistola către Romani, Apostolul Pavel face o diferență 

ontologică între faptele conformiste, sau „faptele Legii”, 

și faptele credinței: „omul este socotit neprihănit prin 

credință, fără faptele Legii.” (Romani 3:28). Un om care 

face fapte bune ca să se conformeze Legii, este un 

fariseu; dar faptele bune ale omului autentic sunt o 

consecința firească a credinței sale.  

Iată de ce cred că una dintre definițiile autenticității ar 

putea fi tocmai asta: coerența dintre credințele și faptele 

noastre. Ceea ce presupune Onestitate: onestitatea de a 

te prezenta altora așa cum ești, să nu-ți propui să pari 

altceva decât ceea ce ești. E greu de găsit sub soare o 

situație mai penibilă în care se poate afla un om: 

încercarea de a părea altceva decât este în realitate. E 

cazul prostului care face pe deșteptul, a lingușitorului 
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care mimează admirația, a arivistului care mimează 

respectul, a trădătorului care mimează loialitatea sau a 

fariseului care mimează credința. Unii o fac cu bună 

știință, se prefac, dar alții o fac fără să-și dea seama, 

sunt prefăcuți. Dumnezeu le-a pus tuturor aceeași 

etichetă: „toți mincinoșii”. Pe cei care mimează credința 

religioasă, rezumându-se la fapte și la ritualuri, Isus i-a 

numit „morminte văruite”; adică morminte care „pe 

dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de 

oasele morților și de orice fel de necurăție.” (Matei 

23:27) 

Iată de ce cred că pentru a forma oameni autentici, în 

familiile noastre trebuie să instaurăm cultura onestității. 

Calea cea mai sigură de a transmite Onestitatea este ca 

părinții înșiși să fie onești – atât între ei, cât și cu copiii 

lor. Să nu le ceară copiilor să spună că nu sunt acasă 

atunci când sunt; să nu le sugereze că pot minți la școală 

pentru a motiva o absență sau neglijarea temelor de 

casă; să nu îi laude atunci când nu merită și să nu le 

inventeze calități pe care nu le au. Nicolae Labiș spunea 

într-o poezie: „Dacă toate astea fi-vor învățate, / Restul 

o să vină de la sine-apoi / Și-au să se-mplinească 

visurile toate / Ce le-ați pus într-înșii, mame scumpe, 

voi”. Aș parafraza: dragi părinți, învățați-i pe copii să 

fie onești – cu ei înșiși și cu semenii lor; ca urmare, vor 

ieși din ei oameni de caracter, capabili de performanțe 

în orice domeniu.   

PR (12): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 
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ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 

care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

DB (12): Cel mai mult m-a ajutat înclinația mea spre 

corectitudine, pe care vă spuneam că am moștenit-o de 

la mama mea, învățătoarea Vasilichia Borțun. A fi 

corect nu înseamnă nici a fi onest, nici a fi conformist, 

nici a fi fricos. Corectitudinea se rezumă la respectarea 

unor reguli – așadar, ea nu poate fi apreciată decât prin 

referire la un sistem de norme, de reguli scrise sau 

nescrise (juridice sau morale). Nu este vorba de teama 

de a fi sancționat, cum este percepută de multe ori, este 

vorba de înțelegerea faptului că regulile sunt 

transpersonale, sunt necesare și trebuie să fie respectate, 

că de-aia sunt reguli și nu sfaturi sau recomandări. 

Respectarea lor este spre binele nostru, al tuturor, 

indiferent de opinia noastră personală. Personalizarea 

regulilor, destul de frecventă, este o dovadă de 

slăbiciune intelectuală, fiindcă înțelegerea importanței 

lor presupune capacitatea de a folosi  noțiuni abstracte, 

tocmai datorită caracterului lor impersonal.  

M-a mai ajutat cultura filosofică. În facultatea de 

filosofie am învățat că libertatea fiecăruia se termină 

acolo unde începe libertatea altuia – în formula 

consacrată de John Stuart Mill, „Libertatea mea se 

termină acolo unde începe libertatea altuia.” Așadar, 

libertatea este și ea o formă de interacțiune, de relație 

interpersonală, nu o pot raporta doar la mine fără să-l 

implic și pe Celălalt. Cine își închipuie că libertatea 
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înseamnă să facă numai ce vrea nu concepe o realitate, 

visează la o fantasmă. Iată de ce a purta masca și a 

păstra distanța fizică necesară constituie o manifestare a 

libertății, nu pierderea ei, cum cred cei ce vorbesc de o 

„dictatură sanitară”. Respect regulile nu fiindcă vreau să 

mă protejez (poate nu cred în existența noului 

Coronavirus), ci fiindcă vreau ca tu să nu te simți 

amenințat. 

Aceeași cultură filosofică mi-a oferit șansa de a-mi 

forma o gândire critică, ceea ce este altceva decât 

„gândirea naturală” (Gaston Bacherlard). Prin gândire 

critică se înțelege acea gândire care se structurează pe 

baza unei atente evaluări a premiselor şi dovezilor, care 

formulează concluzii cât mai obiective, luând în 

considerare toţi factorii pertinenţi şi utilizând toate 

procedeele logice valide. Se subînțelege că ea are o 

puternică funcție cognitivă: prin intermediul ei sporim 

cunoașterea adevărată. Dimpotrivă, gândirea spontană 

are o funcție cognitivă foarte slabă, principala ei funcție 

fiind cea psihologică: asigurarea confortului sufletesc al 

subiectului prin reducerea disonanțelor cognitive, a 

incertitudinii sau a sentimentului de respingere și 

singurătate. În acest sens, gândirea spontană este 

considerată de epistemologi mai puțin autentică, sau   

de-a dreptul inautentică. Iată cum clasifica Andrei 

Marga, în studiul Argumentarea, formele gândirii 

inautentice: gândirea conformistă, bazată pe ceea ce 

cred alții (apogeul ei fiind „gândirea de grup”); gândirea 

superficială, care nu conectează faptele (se reduce la 

conectarea unor clișee mentale); gândirea deziderativă, 

care proiectează dorințele subiectului asupra realității (și 

care ajunge doar la concluziile dorite de subiectul 
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gânditor); gândirea mitică, cea care înlocuiește datele 

obiective şi argumentele raționale cu mituri. În celebrul 

său eseu, Fuga de libertate, Erich Fromm numea 

gândirea inautentică „pseudogândire” și ne atrăgea 

atenția că ea nu este neapărt ilogică; problema nu este 

dacă afirmaţiile subiectului sunt sau nu sunt logice, ci 

dacă gândul este rezultatul propriei gândiri, adică al 

„propriei activităţi”.  

Vi se pare un peisaj cunoscut? Este exact ce am văzut în 

jurul nostru o dată cu declararea oficială a pandemiei: 

pseudogândire de ambele părți – și la cei care nu au știut 

să explice situația de incertitudine și au încercat să 

livreze pseudo-certitudini, și la cei care au contestat din 

capul locului realitatea virusului sau amploarea 

epidemiei. Nici unii, nici alții nu au aplicat un principiu 

metodologic al gândirii critice: atunci când nu avem 

suficiente dovezi și argumente pentru a decide dacă un 

enunț este adevărat sau este fals, amânăm decizia. Până 

când? Până când apar dovezi și argumente suficiente 

pentru a decide cu privire la valoarea de adevăr a 

enunțului respectiv. Se poate trăi în incertitudine? Da, 

dar nu cu o gândire naturală, care are o mare intoleranță 

la incertitudine (intolerance of uncertainty), de unde și 

graba subiectului de a găsi un liman al Certitudinii – de 

pildă, o teorie a conspirației. Pe termen mediu și lung se 

poate trăi în incertitudine doar cu o minte educată în 

spiritul gândirii critice, care oferă o mare rezistență la 

incertitudine. Dar ce putem să facem dacă nu avem 

certitudini, mai ales în situații atât de grave, care vizează 

sănătatea și viața noastră? În acest punct m-a ajutat un 

alt lucru pe care mi l-a oferit cultura filosofică: pariul 

lui Pascal.   
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Tot în facultatea de filosofie am aflat despre celebrul 

pariu al lui Pascal, care m-a ajutat să mă raportez 

rațional la pericolul reprezentat de Covid-19. Filosoful 

francez Blaise Pascal (1623-1662) a căutat argumente în 

favoarea existenței lui Dumnezeu. Ajungând la 

concluzia că nici existența, nici inexistența lui 

Dumnezeu nu pot fi demonstrate rațional sau dovedite 

empiric, Pascal a oferit semenilor săi următoarea soluție 

practică: „Dacă Dumnezeu există și eu nu cred, am 

pierdut totul, dar dacă El nu există și eu cred, nu am 

pierdut nimic.” (Am optat pentru formularea cea mai 

simplă și mai ușor de înțeles). Desigur, când Pascal 

folosește expresia „am pierdut totul”, el se referă la viața 

veșnică. Mutatis mutandis, mi-am spus și eu: „Dacă 

virusul există și eu nu cred, pot să-mi pierd viața, dar 

dacă el nu există și eu cred că există, nu pierd nimic.” 

Iată de ce port mască în incinte și în toate spațiile 

aglomerate: nu fiindcă am certitudinea că există     

Covid-19, ci dimpotrivă, tocmai pentru că nu am nicio 

certitudine – nici că există, nici cu nu există. Bătrânii 

noștri o spuneau mai simplu: „Când nu ști cum va fi, pui 

răul înainte.” Asta face un om cu scaun la cap. Dar 

pentru a-i înțelege pe bătrâni, e nevoie de un ocol 

cultural, uneori chiar și de filosofie. 
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Capitolul 7 

REFLECȚII GHIDATE 

INTERVIU CU DOAMNA PROFESOR  

MARIA BUICAN 

MOTTO: 

„Dacă  dragoste nu e, nimic nu e.“  

Marin Preda 

 

BIOS: Profesor de limba engleză. Instituție: Am lucrat la 

Colegiul Național Bănățean, CNB, de la 1 septembrie 2020 sunt 

pensionară. Vechimea în profesie: 38 de ani. Cea mai mare 

realizare profesională: Am reușit să creez contexte de învățare, de 

încredere, de respect și apreciere, de descoperire de sine și a 

celorlalți pentru elevii mei. Elevii mei vorbesc engleză cu ușurință 

și pot să-și susțină un punct de vedere cu argumente despre orice 

temă și oricând în fața unui auditoriu.Valorile după care m-am 

ghidat și mă ghidez în viață sunt: Iubire, bucurie, sinceritate, 

respect, responsabilitate, corectitudine. 

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & MB: Maria BUICAN 

(intervievat) 

 

PR (1): Stimată doamnă profesor, Maria BUICAN, vă 

mulțumesc că ați acceptat acest interviu provocator, 

prin care dorim să vă cunoaștem mai bine, mai profund, 

într-un mod nou și autentic, și pe față și pe dos, pentru 

ca să ne putem bucura de întâlnirea semnificativă cu 
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„celălalt” din viața noastră, pentru a învăța din poveste 

și trăire autentică de viață, pentru a ne îmbogăți 

sufletul, mintea și experiența, pentru a ne dori să fim 

mai buni, mai adevărați și mai reali, prin cunoaștere, 

descoperire și interacțiune autentică, cu celălalt, cu 

aproapele nostru special sau obișnuit, care nu cred că a 

ajuns la întâmplare în viața noastră. Consider că 

fiecare persoană care a fost trimisă în viața noastră, 

mai simpatică sau mai puțin simpatică nouă, a avut un 

rol anume și un mandat special, de Sus. Ce ziceți și 

credeți despre toate acestea? 

MB (1):  Mă bucur că sunt oameni care văd și înțeleg 

aceste lucruri devreme în viață. Eu am descoperit 

acestea mai târziu în viață în momentele în care mi-am 

luat timp să reflectez. Și nu am înțeles la momentul 

respectiv – și în câteva cazuri mai încerc să înțeleg de ce 

au apărut, deloc întâmplător cred, anumiți oameni în 

viața mea. Și, da, toți au avut un rol – unii chiar 

fundamental în viața mea. Și sunt atât de mulți oameni 

care m-au ajutat conștient sau fără să știe! Și poate chiar 

nu-mi amintesc de toți.  

 

PR (2): Cine este Maria BUICAN? 

MB (2): Un om obișnuit, un om binecuvântat și 

recunoscător lui Dumnezeu, pentru ceea ce este și ceea 

ce are. Sunt soție, mamă, soră mai mare, mătușa, 

verișoară, nepoată, prietenă, vecină, doamna profesoară 

(am fost și tovarășa), doamna dirigintă (încă mai 

primesc mesaje cu acest apelativ), diriga, și la un 
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moment dat am devenit teacher și ăsta mi-a rămas 

numele. M-am întrebat recent: Once a dedicated teacher 

– always a dedicated teacher? Ramâne de văzut. 

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 

dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

MB (3): Am fost trei surori, părinții mei au fost oameni 

simpli. Mama mea se bucura de lucruri mărunte, a fost 

modestă și încăpățânată. Tatăl meu – autoritar, 

inteligent, vizionar, ambițios, autodidact. Am învățat să 

ne ajutăm, să împărțim și să împărtășim totul, să 

învățăm, să muncim, să dorim să fim mai buni. 

Copilăria mea a fost diferită la Petroșani (locul în care 

am locuit până în 1993) față de copilăria din Sanislău, 

satul bunicilor mei. La oraș, eram pe stradă toată ziua 

jucând prinsa, ascunsea, tenis de masă, cu palete 

improvizate sau cu piciorul, fazan, țări, orașe..., 

povestind, povestind, povestind. Eram mulți copii, eram 

veseli, bucuroși și strigam prea tare spre disperarea 

vecinilor mai în vârsta, până seara târziu, când părinții 

ne chemau în case spre nemulțumirea noastră. Eram 

fericiți. La „țară” era altfel. Erau treburi de făcut, mai 

multe decât să am grija de surorile mele: măturat în 

casă, în curte, pe stradă, hrănit animalele, cules iarbă și 

buruieni, adus apă de la fântâna cu ciutură (să am grijă 

să nu cad în ea – zicea mămuța) – era adâncă și avea cea 

mai bună apă din sat. Și mai erau poveștile, nu 
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totdeauna vesele ale copiilor necăjiți, dar optimiști, era 

creativitatea de care dădeam dovadă jucându-ne cu 

păpuși pe care le făceam din coceni de porumb și pentru 

care coseam haine – rochii, fuste, pantaloni, baticuri – 

din resturile de material pe care ni le dădeau croitoresele 

satului – persoane foarte importante. (Poate de-asta 

mămuța m-a dat ucenică la una o vară întreagă, în 

speranța că voi deveni importantă și eu.) Și poveștile pe 

care le inventam noi despre noi când mergeam în grup 

mare să culegem „goz” (știr, lobodă) și era musai să 

umplem sacul de pe câmpul din apropierea satului. Și 

imaginația pusă la încercare când ne povesteam ce o să 

fim și ce o să facem când o să fim mari.  

Seara era magică. Stăteam cu bunicii, ei pe bancă, în 

fața porții, noi în colbul de pe uliță (praf foarte fin), care 

se depunea generos și pe haine și pe corp. Vorbeam, 

râdeam, salutam oamenii care treceau prin fața casei 

întorcându-se de la muncile câmpului și le ascultam 

curioși poveștile. Toată lumea știa despre toată lumea. 

Se pregătea cina, fumul ieșea pe coș și vara pentru că 

oamenii aveau sobe cu lemne (șporuri) și mirosurile 

erau unice – fum de lemn ars, de mâncare bună și 

proaspătă. Asfințit și stele multe, multe, ca niciunde 

altundeva. Cred că Sanislăul – satul în care  s-au născut 

părinții mei – și mămuța – bunica din partea mamei, 

înseamnă copilărie pentru mine. Familia mea a fost 

familia cu trei fete, cu dorințe multe, unele împlinite, 

altele nu. Lipsurile și dorința de a răzbate au   

amprentat-o. Copilăria a fost frumoasă, plină de bucurie 

de cele mai multe ori, cu lacrimi de neputință și tristețe 

uneori, amprentată puternic de mămuța. Devenirea mea 
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a fost influențată de lectură și mai ales de oamenii 

extraordinari pe care Dumnezeu i-a adus în viața mea.  

PR (4): Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră? 

MB (4): Familia mea înseamnă Adrian, Tudor, Emil  – 

băieții mei. Mi-am dorit o familie armonioasă, 

echilibrată (eu sunt în minoritate răsfățată, dar mă 

străduiesc să fac față) în care să ne simțim toți bine, să 

ne iubim, să ne putem spune orice, să avem încredere, să 

ne ajutăm și să ne bucurăm de viață. Am învățat atât de 

multe de la băieții mei! Mi-ar fi plăcut să-mi spună 

cineva în adolescență (eu le-am spus elevilor mei de 

liceu) că Făt frumos nu vine călare pe un cal alb, că 

bărbații nu știu ce e în capul femeilor, că discuțiile 

trebuie să aibă și logică (nu logica (!) femeilor la nervi și 

supărare), că femeile nu trebuie să se aștepte ca bărbații 

să le spună exact ce-și doresc – deși se poate întâmpla și 

e minunat; că bărbații sunt partenerii extraordinari cu 

care putem forma un cuplu la bine și la rău și care pot să 

spună din suflet și când ai 60 de ani: „Ce frumoasă ești!” 

(și tu știi bine că nu ești) și tu poți să-i spui: „Ce bine că 

ești!” 

 

PR (5): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 
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MB (5): Bucurie. Joacă – împreună – afară, în aer liber. 

 

PR (6): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 

avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

MB (6): Libertatea de a mă juca cu ceilalți copii toată 

ziua (după ce terminam treburile casei) în vacanță și 

până seara târziu; în timpul școlii, după ce terminam 

temele. Dorința tatălui meu ca eu să învăț bine (a fost de 

neclintit în privința aceasta) și oamenii minunați din 

viața mea, începând cu mama mea care-și găsea timp să 

se joace cu noi, continuând cu buna, o vecină care în 

ziua în care cocea pâine neagră ne răsfăța cu felii groase 

unse cu pastă de măceșe sau marmeladă de pere, cu o 

vecină aspră de care ne era frică, dar care ne dădea 

„cucuț”, un fel de colăcel, în ziua în care cocea pâine în 

cuptorul de la stradă, cu învățătoarele mele excepționale 

și cu profesorii pasionați pe care i-am avut, colegii de 

școală și cu atâția alții. Dar cea care a avut un impact 

semnificativ a fost mămuța. Avea 38 de ani – era tânără 

– când m-am născut și am fost prima ei nepoată. Nu a 

fost la școală, nu știa să citească dar avea o înțelepciune 

a vieții care m-a copleșit. M-am simțit iubită și răsfățată 

de ea. Îmi făcea supă „galbenă” cu tăieței de casă (supă 

de găină) și cozonac cu nucă pentru că știa că-mi 

plăceau. Mă strângea cu putere în brațe și-mi „dădea” 

câteva palme pe spate – gest suprem de afecțiune, îmi 

spunea povești reale care se terminau cu sfaturi de viață, 

era foarte harnică și rapidă – îmi doream să pot și eu să 
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fac atât de multe lucruri la fel de repede ca ea, avea grijă 

de ea, mai ales duminica, când mergeam la biserică și 

era musai să aibă ceva nou și la modă, îl răsfăța pe 

nenuța – bunicul meu – cu paharul de vin sau de pălincă 

pe care le drămuia pentru că „nu tare (prea) este”, răsfăț 

pe care l-a continuat cu soțul meu, le-a gătit băieților 

mei ce le plăcea și, ca atare, au adorat-o și ei. Mi-am 

dorit să pot, ca și ea, să-i fac pe alții să se simtă bine, să 

le împlinesc dorințe, să se simtă iubiți și răsfățați. Avea 

o bucurie a vieții extraordinară  și o seninătate sinceră 

cu care vorbea despre moarte, despre cât de firesc este 

că murim.  

 

PR (7): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 

MB (7): Mama mea a fost înțelegătoare și permisivă, 

tatăl meu a fost autoritar și intransigent și prea ferm, 

câteodată. Când am mai crescut, m-a încurajat să încerc 

lucruri noi. În liceu, când mergeam la majoratele 

colegilor, îmi spunea că știu eu când să vin acasă. Nu 

știam: așa că plecam prima, spre amuzamentul colegilor 

mei. Părinții mei au făcut ce au putut și cum au crezut ei 

mai bine.  

Copilăria are categoric un impact puternic. Ca părinte, 

poți să-ți dorești să te porți cu copiii tăi așa cum s-au 

purtat părinții sau bunicii tăi cu tine, sau să te porți cu 

totul altfel. Dar cred că adoptăm stiluri diferite în funcție 
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de situație. Toți ne dorim binele cel mai înalt pentru 

copiii noștri. 

PR (8): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 

MB (8): Copiii de astăzi sunt minunați: precum cei de 

ieri și precum cei de mâine. Sunt copii! Sunt și fericiți și 

nefericiți. Atuuri? Au acces la informație în orice 

moment – totul e la un click distanță, au curaj, 

nonșalanță, vor bani, independență, faimă, succes. Sună 

cunoscut? Dar se plictisesc repede, n-au încredere în ei, 

n-au modele valoroase, le lipsește comunicarea reală și 

timp de calitate petrecut cu prieteni. Provocare? Să fie ei 

înșiși într-o lume în care totul curge prea repede! E greu, 

în general, să fii tu înșuți în orice situație și cu atât mai 

greu, astăzi, într-o lume debusolată și care nu pune preț 

pe valori.  

 

PR (9): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și, totodată, să devină niște adulți echilibrați? 

MB (9): Părinții ar trebui să fie ei înșiși. Ar trebui să 

aibă timp pentru copii și să-i ASCULTE cu adevărat. 

Trebuie să petreacă timp cu ei, să povestească, să facă 

activități împreună, să fie adulții de care copiii au 

nevoie. Cei 7 ani de acasă se văd imediat la școală, la fel 
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cum se vede și relația pe care o au copiii cu părinții lor. 

Copiii fac mai degrabă ceea ce văd, decât ceea ce li se 

spune. 

 

PR (10): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

MB (10): Profesia de dascăl este cea mai frumoasă 

profesie din lume. Vine cu multă bucurie, dar și cu 

multă responsabilitate – nu suntem totdeauna conștienți 

ce impact poate să aibă un gest, un cuvânt, un zâmbet, o 

încurajare. Nu îndrăznesc să cred că am fost chemată, 

deși trebuie să fi fost așa. Nu m-am gândit la impact 

autentic și semnificativ, am vrut doar să-i învăț engleză 

pe elevii mei. Dar am vrut și ca tot ceea ce se întâmplă 

în clasă, să fie real și să fie bucurie. Am vrut să le placă, 

să aștepte cu nerăbdare ora următoare, să se descopere, 

să se bucure de rezultatul muncii lor și al colegilor lor și 

să se ASCULTE unii pe alții. Am vrut să fiu profesoara 

pe care eu nu am avut-o, deși am avut profesori 

extraordinari.  

Îmi datorez cariera profesorului meu de engleză din 

clasa a VII-a care mi-a spus că sunt talentată. Cred că 

dascălii pasionați sunt o categorie aparte, iar copiii de 

toate vârstele simt când profesorul este în clasă pentru ei 

și când îi place ceea ce face și răspund pe măsură.  
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O poveste? Am fost dirigintă aproape toată cariera, cu 

puține momente de pauză. Și în toate clasele a fost câte 

un copil sau doi care au avut nevoie de mai multă atenție 

și grijă din partea mea. Și m-am bucurat pentru reușita 

tuturor. 

 

PR (11): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părinților de azi? Dar celor de mâine? 

MB (11): Autentic este adevărat, original, creativ, 

valoros. Trăiți cu bucurie și fiți recunoscători!  

 

PR (12): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 

ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 

care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

MB (12): Nădejdea în Dumnezeu și rugăciunea, familia 

și grădina. Am învățat să am răbdare și să iau lucrurile 

treptat, așa cum vin și am reînvățat că totul se poate 

schimba radical fără să avem control, că iubirea, 

bunătatea și grija pentru ceilalți te fac fericit, că natura, 

viața sunt minunate. 
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Capitolul 8 

UN CRÂMPEI DIN MINE 

INTERVIU CU DOAMNA ÎNVĂȚĂTOR, 

DIRECTOR, MIHAELA ȘORA 

MOTTO: 

Sufletul se oglindește în fapte. 

 

BIOS: Învățător, director. Instituția în care lucrez: Școala 

Gimnazială Nr. 30 Timișoara – profesor învățământ primar. 

Vechimea în profesie: 30 de ani. Cea mai mare realizare 

profesională:  O reprezintă moștenirea pe care o las societății prin 

tinerii instruiți de mine, dar mai ales, tinerii care îmi calcă pe 

urmă, îmbrățișând meseria de dascăl (Maria, fetița timidă, cu ochii 

ca două mure, a pășit sfios, în urmă cu 15 ani, pragul școlii, în 

clasa I, iar acum, este învățător, tot la ,,Școala Soarelui”, alături 

de mulți dintre cei care și-au adus aportul la pregătirea ei. Fiecare 

întâlnire aduce în suflet multă emoție și mândrie). Valorile după 

care mă ghidez în profesie: Credință, onestitate, respect, 

sinceritate, iubire. 

PR: Patricia RUNCAN (intervievator) & MS: Mihaela Șora 

(intervievat) 

 

PR (1): Stimată doamnă director, Mihaela ȘORA, vă 

mulțumesc că ați acceptat acest interviu provocator, 

prin care dorim să vă cunoaștem mai bine, mai profund, 

într-un mod nou și autentic, și pe față și pe dos, pentru 

ca să ne putem bucura de întâlnirea semnificativă cu 

„celălalt” din viața noastră, pentru a învăța din poveste 
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și trăire autentică de viață, pentru a ne îmbogăți 

sufletul, mintea și experiența, pentru a ne dori să fim 

mai buni, mai adevărați și mai reali, prin cunoaștere, 

descoperire și interacțiune autentică, cu celălalt, cu 

aproapele nostru special sau obișnuit, care nu cred că a 

ajuns la întâmplare în viața noastră. Consider că 

fiecare persoană care a fost trimisă în viața noastră, 

mai simpatică sau mai puțin simpatică nouă, a avut un 

rol anume și un mandat special, de Sus. Ce ziceți și 

credeți despre toate acestea? 

MS (1): Fiecare dintre noi este unic. Cu toții suntem 

diferiți ca firi, trăiri, atitudini, comportamente. Venim pe 

Pământ cu o zestre nativă, pe care, cu bune și rele o 

moștenim. Ne revine o sarcină extrem de importantă, și 

anume, aceea de a trece prin filtrul minții și al sufletului 

acțiunile din jurul nostru. Aici intervine rolul individului 

de a alege binele de rău, frumosul de urât, minciuna de 

adevăr, ura de iubire. Având această putere, sigur îi vom 

alege pe cei care ni se aseamănă. De aici și proverbul: 

,,Spune-mi lângă cine stai, ca să-ți spun cine ești!” 

Nimeni nu a ajuns întâmplător în jurul nostru. Cei 

asemenea nouă ne-au fost de ajutor, ne-au sprijinit, însă 

ceilalți ne-au pus la încercare. Prin ei, Dumnezeu ne 

încearcă cât de raționali suntem, cât de puternici, în a 

respinge, cu eleganță, răul de lângă noi. 

Eu sunt iubită de Dumnezeu pentru că, de fiecare dată 

când m-a pus la încercare, mi-a dat și forța necesară de a 

cerne ,,grâul de neghină”, m-a întărit în luarea deciziilor 

și m-a determinat să pășesc în direcția cea bună. Îi 

multumesc pentru grija ce mi-o poartă zi de zi! 
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PR (2): Cine este Mihaela ȘORA? 

MS (2): Mihaela ȘORA este un om minunat, bun și 

credincios, un dascăl cu vocație, un manager de succes, 

o soție iubitoare, o fiică respectuoasă, o mamă împlinită 

și mai mult decât atât, un prieten al oamenilor                 

,,adevărați”.  

 

PR (3): Aș dori să discutăm puțin despre familia în care 

v-ați născut și v-ați format, despre valorile ei principale, 

dar și despre modul în care v-ați trăit și perceput 

copilăria! Cum a fost și ce v-a amprentat cel mai 

puternic familia, copilăria și devenirea? 

MS (3): M-am născut într-o familie de oameni simpli,  

harnici, credincioși, modești și respectuoși. Am fost 

copilul dorit de 50 de ani în familie, așteptat cu 

nerăbdare și bucurie de părinți, bunici și străbunici. De 

mică am fost răsfățată de cei din jur, care mi-au oferit 

multă căldură, dragoste și educație aleasă. Mama a fost 

cea care mi-a transmis necesitatea de a-mi croi viața 

după reguli. A fost elementul de echilibru între alint și 

rațiune. Am crescut într-un mediu frumos, nu am știut ce 

este lipsa de ceva, toate poftele mi-au fost îndeplinite. 

Am fost un copil bun, ascultător, m-am impus cu 

abilitate când am vrut să obțin un lucru și am știut 

întotdeauna ce să cer și cum să cer. 

Am învățat că nimic nu se obține în viață fără muncă, că 

trebuie să învăț dacă vreau să fiu ,,cineva”, că cinstea și 

corectitudinea trebuie să-mi fie tovarăși în viață. 
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Grădinița și școala primară le-am urmat în satul natal, 

Moșnița Veche, localitate aflată la doi pași de 

Timișoara. Îmi amintesc, cu mult drag, de  activitățile cu 

șoimii patriei și pionierii, de serbările școlare, de echipa 

de dansuri, de culesul frunzelor de dud pentru viermii de 

mătase, de strânsul nucilor din curtea școlii, de orele de 

sport în curtea școlii, cu exerciții pe bârna de 

gimnastică, de colindele pe care le cântam lângă bradul 

de Crăciun, de excursiile făcute cu autocarul, ș.a. 

Ne încălzeam cu lemne, aveam sobe de teracotă, 

doamna învățătoare stătea lângă sobă și punea lemne pe 

foc în timp ce ne explica sau ne scria cu cretă pe tabla 

neagră. Toți scriam cu stilouri, nici nu încăpea vorbă să 

folosim pixuri sau alte instrumente de scris. La orele de 

caligrafie foloseam des penița, ne simțeam adevărați 

scriitori care își scriu operele literare. 

Purtam cu drag uniforma școlară, părul strâns în două 

codițe, ciorapi albi treisferturi vara, iar iarna, ciorapi de 

pene de culoare închisă. Eram plini de bucurie când 

ieșeam în curtea școlii și ne jucam ,,Am pierdut o 

batistuță”, ,,Podul de piatră”, ,,Țară, țară, vrem 

ostași!”, etc. 

După absolvirea ciclului primar, am plecat la Timișoara, 

la Liceul Pedagogic, unde bunica mea aflase că s-a 

format o clasă a V-a numai cu elevi din mediul rural.  

Și-a luat inima-n dinți și a mers să mă înscrie. Îmi 

doream tare mult să merg la oraș, să învăț, ca să ajung 

învățătoare. Am simtit încă de atunci că această meserie 

mi se potrivește, că sunt facută pentru acest lucru. 

Timpul a demonstrat că nu m-am înșelet, fac cu plăcere 
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ceea ce fac, îmi plac copiii, îmi plac provocările, sunt o 

luptătoare, nu mă las niciodată până nu reușesc. 

Anii de gimnaziu și mai apoi cei de liceu au fost o 

perioadă grea din viață, am întâmpinat multe obstacole 

și greutăți, au fost multe clipe în care eram gata să 

renunț, însă nu am făcut-o. Am luptat, am strâns din 

dinți, am plâns pe nevăzute, am stat cu capul sus mândră 

de mine și de realizările mele. Au fost momente în care 

mă simțeam altfel, inferioară celorlalți, pentru că, 

părinții mei erau oameni simpli, muncitori, fără ,,relații” 

și ,,pile”, care nu au conceput viața altfel decât cinstită 

și corectă.  

Naveta era grea, aveam ore până la 18-19 seara, iar apoi 

veneam la autobuz care, uneori, nu venea și eram 

nevoită să vin pe jos. Învățam până în noapte târziu, iar 

dimineața o luam de la capăt. 

Nu m-am lăsat. Am crezut în mine, în Dumnezeu, iar 

prin rugăciune și muncă am reușit. 

Sunt astăzi un om împlinit, realizat din toate punctele de 

vedere, care nu poate decât să privească spre cer și să 

spună: MULȚUMESC! 

O copilărie frumoasă, într-un cămin sănătos, alături de 

cei dragi, e ceea ce îmi amintesc cu nostalgie! 
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PR (4): Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră? 

MS (4): Pentru mine, familia este izvorul iubirii și al 

energiei pozitive care mă înconjoară clipă de clipă. Este 

oaza de liniște și confort de care am mare nevoie. Este 

locul în care încă mă simt copil mângâiat de dragostea 

mamei, sprijinită și înțeleasă de soț, și nu în ultimul 

rând, apreciată de copiii mei minunați, fiică și ginere. 

Este resursa mea de iubire, de energie, de inspirație, de 

bună dispoziție. Mă simt o norocoasă cu ei alături.  

 

PR (5): Dacă ar trebui să vă rezumați copilăria la un 

singur cuvânt, care ar fi acesta? Acum, când priviți în 

urmă la acea perioadă specială de viață, care 

considerați că ar fi cel mai autentic motto pentru 

copilăria trăită cu ziua, pe care ați avut oportunitatea 

să o experimentați? 

MS (5): Copilăria rezumată la un cuvânt: POVESTE.  

Motto: PURITATEA ȘI FRUMUSEȚEA VIEȚII. 

 

PR (6): Ce v-a ajutat cel mai mult în copilărie și care a 

fost persoana pe care ați admirat-o cel mai mult și a 

avut un impact puternic în viața dumneavoastră? De 

ce?  

MS (6): Cel mai mult în copilărie m-a ajutat 

optimismul, încrederea în forțele proprii, credința, toate 

m-au călit și m-au pregătit pentru viață. Deși o fire 
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sensibilă, fiind în zodia ,,Pești”, acesta s-a dovedit a fi 

învins de ambiție și muncă. 

Modelul meu în viață a fost ,,tata bunu”, unchiul mamei 

mele, cel cu care m-am trezit în casă când m-am născut, 

cel pe care l-am considerat întotdeauna bunicul meu. El 

a fost fratele tatălui mamei mele. A venit la vârsta de 16 

ani din Depresiunea Beiușului în Banat, ca slugă și aici 

s-a căsătorit cu ,,mama Leana”. Dumnezeu nu le-a 

hărăzit un prunc, astfel s-a atașat tare mult de mama 

mea, nepoată după frate, pe care a luat-o la ei, în 

Moșnița, la vârsta de 9 ani. Atașamentul a fost reciproc, 

pentru mama, ei au fost ca și părinții naturali. A crescut 

alături de ei, intrându-le la suflet ca și copilul lor. La 

vremea măritișului, l-a întâlnit pe tata, fecior frumos și 

harnic, venit tot de pe meleaguri bihorene, la sora lui cea 

mare în Timișoara. Împreună au format o familie, m-au 

crescut cu multă dragoste, iar pe mama Leana și pe tata 

bunu i-au îngrijit pâna s-au stins din viață. 

Tata bunu, om înalt de stat, bine clădit, cu mustața 

îngustă deasupra gurii, care îi dădea feței maturitate, 

seriozitate, dar și un zâmbet care oglindea bucuria 

sufletului. Prin muncă, prin respectul pe care îl acorda 

celor din jur, prin inteligența nativă cu care soluționa 

toate problemele apărute în viață, prin încrederea în 

forțele proprii, prin iubire de sine și pentru cei din jur, 

prin multe alte calități, a reușit să câștige încrederea 

oamenilor și să fie ales primar. Avea o bunătate pe care 

o vedeai în tot ce făcea, în felul cum vorbea, în 

comportament și atitudini. Era extrem de ambițios și 

hotărât să ducă la bun sfârșit tot ceea ce a început. 

Timpul a demonstrat însă, că, de multe ori, încrederea 
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prea mare în cei din jur, dărnicia necondiționată, 

devotamentul, fără a avea foloase proprii, te pot duce la 

eșec. Trădarea celor din jur l-a făcut să piardă lupta, ba 

mai mult, pentru scurt timp și libertatea. 

Dumnezeu, cred că, l-a iubit prea mult, încât să-l lase la 

pierzanie totală. După recâștigarea libertății, a fost mult 

mai rezervat, mai precaut și mai ,,copt”, așa cum îi 

plăcea să-mi spună. 

Pe zi ce creșteam, îi semănam tare mult. Acest lucru l-a 

făcut tare mândru. I-am ascultat  toate sfaturile care s-au 

dovedit a-mi fi de mare folos. Am învățat din greșelile 

lui, iar dacă uneori nu am ascultat, m-am lovit direct cu 

capul de greutăți. M-am ridicat și am devenit mai 

puternică. 

A fost tare mândru când am ajuns dăscăliță, îi sărea 

inima din piept când vorbea despre mine și i se umplea 

inima de bucurie când mă vedea mulțumită. 

Dumnezeu l-a luat la El mult prea devreme, exact când 

eu m-am căsătorit, însă eu simt că este mereu printre 

noi, că vine în visele mele, ori de câte ori sunt la greu. 

Sunt mândră că am avut parte de un asemenea model, pe 

care îl doresc tuturor tinerilor care vor ceva de la viață! 

 

PR (7): Considerați că stilurile parentale pe care le-au 

folosit părinții dumneavoastră ca să vă educe au fost 

adecvate sau inadecvate pentru formarea ca viitor 

adult, părinte și profesionist? Oare are vreun impact 

copilăria de ieri asupra parentalității de azi? 
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MS (7): Copiii sunt oglinda familiei. Părinții sunt cei 

care au un impact deosebit asupra creșterii și educării 

copiilor. Ei trebuie să fie modele de comportament, de 

atitudine, de viață pentru cei mici. Ceea ce vede copilul 

în familie, aceea va face când va fi adult. Trebuie să fie 

extrem de echilibrat și selectiv că să se abată de la 

regulă. Foarte puțini dintre tineri sunt capabili să se 

dezică de zestrea familială, să lase deoparte apucăturile 

care nu le fac cinste, limbajul inadecvat, atitudinile 

sfidătoare. Ar fi ideal ca această regulă să fie încălcată 

cât mai des, am avea parte atunci de o generație tânără 

echilibrată, rațională, selectivă! 

Pentru a face față acestor provocări, tinerii trebuie să fie 

ambițioși, să aibă o stimă de sine ridicată, o 

personalitate puternică și mult curaj. Trebuie să fie ei!  

Educația pe care eu am primit-o a fost una de excepție. 

Nu aș schimba nimic din acele vremuri, îmi aduc aminte 

cu plăcere totul, a fost o perioadă care m-a marcat 

pozitiv. 

M-am străduit, adult fiind, să împărtășesc celor din jur 

din zestrea dobândită, însă, de multe ori, am dat de niște 

ziduri. Nu prea înțeleg, sau mai bine zis, nu pot să 

înțeleg de multe ori, de ce alții sunt altfel. 

Respectul, cinstea, onestitatea, bunul simț, iubirea față 

de semeni sunt doar câteva din valorile dobândite în 

familie și de care ar trebui să beneficieze toți copiii. 

Odată dobândite, rămâi cu ele. Acestea m-au marcat ca 

și copil, ca și părinte și, nu în ultimul rând, ca și 

profesionist. 
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PR (8): Cum percepeți copiii de astăzi? Oare sunt mai 

fericiți sau mai nefericiți decât copiii de ieri? Care 

considerați că sunt cele mai tari atuuri ale generației de 

azi, dar și cele mai evidente carențe sau provocări? 

MS (8): Copiii de astăzi sunt extrem de agili, de 

dezinvolți, de ambițioși, de încăpățânați. Sunt parcă în 

trend cu revoluția tehnologică. Pericolul îl constituie 

lipsa de comunicare, lipsa de timp pe care părinții nu îl 

acordă micuților. Tinerii părinți, în general, pun pe 

primul plan cariera. Cosideră că, dacă cel mic nu duce 

lipsă de nimic, din punct de vedere material, totul este 

foarte bine. Uită însă că, lipsa prezenței lor, zi de zi, 

alături de copii, duce la carențe în educația copiilor. 

 

PR (9): Din perspectiva dumneavoastră, cum ar trebui 

să fie și ce ar trebui să facă părinții de azi pentru a-și 

ajuta într-un mod real, autentic proprii copii, pentru ca 

aceștia să se dezvolte frumos, să fie fericiți în propria 

viață și totodată, să devină niște adulți echilibrați? 

MS (9): Părinții de azi trebuie să lupte cu toate tentațiile 

din jur: alcool, droguri, prostituție. Între dascăli și 

părinți trebuie să fie o strânsă legătură, trebuie să 

formeze un tot care să vină în ajutorul copiilor. 

Dacă valorile familiei de altădată nu vor mai fi o 

prioritate, eu cred că ne vom îndrepta spre o viață 

,,robot”. Trebuie să luptăm cu cei mari pentru ca acest 

lucru să nu se întâmple. Trebuie ca binele, frumosul, 

credința, bunătatea să iasă învingători. 
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Fericirea părintelui nu poate fi alta decât să-și vadă 

copilul sănătos și realizat. Pentru acest lucru trebuie să 

fie cu ochii-n patru. 

  

PR (10): V-ați privit vreodată profesia ca fiind un 

mandat divin, o chemare aleasă, deloc întâmplătoare, 

cu scop și sens, pentru a avea un impact autentic și 

semnificativ în viețile copiilor și adulților cu care 

lucrați? Poate reușiți să ne împărtășiți o poveste din 

acest spectru ales, după ce ne veți răspunde la prima 

parte a acestei secțiuni! 

MS (10): Sunt convinsă că tot binele ce mi se întâmplă, 

aici includ și profesia mea, vine de la Bunul Dumnezeu. 

El este Cel care și-a pus nădejdea în mine, în forța mea, 

în priceperea și abilitatea mea de a forma caractere, de a 

modela personalități, de a transmite cunoștințe, priceperi 

și deprinderi tinerei generații. Toate acțiunile mele 

pornesc din suflet, trăiesc și simt ceea ce fac, trec totul 

prin filtrul sufletului și al minții. 

Când am luat hotărârea de a deveni director, am simțit 

că pot mai mult, că pot să fac ceva pentru oameni, 

pentru instituția în care lucrez. Am muncit mult până a 

ajunge să iau această decizie, am ,,furat” de la ceilalți 

directori aspecte legate de această funcție și le-am trecut 

prin filtrul propriei mele personalități. 

Când am primit decizia, mi s-a umplut sufletul de 

bucurie, dar în același timp și de emoție și neliniște. Am 

așteptat cu nerăbdare reacția colegilor. Când am intrat în 

cancelarie am fost întâmpinată cu ropote de aplauze. 
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Pentru mine, au însemnat mai mult decât o mie de 

cuvinte. Am simțit în privirile oamenilor admirație, dar 

și speranță. Mi-am dat seama că misiunea mea nu este 

una ușoară. Dacă la clasă am avut 30 de elevi și părinții 

acestora, din acel moment, responsabilitatea mea a 

devenit mult mai mare, 1000 de elevi și peste 60 de 

cadre didactice așteptau de la mine sprijin, sfaturi, 

susținere. 

Din prima zi, am fost alături de ei, în mijlocul lor, m-am 

luptat pentru ei, spre binele nostru al tuturor. În toți 

acești ani, școala s-a dezvoltat foarte mult, a înflorit, a 

devenit dintr-o școală de cartier o școală de renume, 

alături de celelalte școli din elita învățământului 

timișean. Pentru mine, școala reprezintă o a doua casă, 

unde alături de colegi, luăm deciziile cele mai bune și 

folositoare pentru elevi. 

Fiecare zi e o provocare. Fiecare pas îl fac cu voia lui 

Dumnezeu. Fiecare reușită e o bucurie. 

 

PR (11): În loc de final, prin propriul dumneavoastră 

filtru de viață și credință, cum ați defini sau descrie 

cuvântul autentic și, totodată, ce gând principal ați lăsa 

copiilor și părinților de azi? Dar celor de mâine? 

MS (11): Pentru mine, AUTENTIC înseamnă Să fii tu! 

Să fii mândru de ceea ce faci și de ceea ce lași în urmă! 

Să privești în urmă cu mulțumire și înainte cu mult curaj 

și speranță! Să ierți ca să poți fi iertat! Să crezi în tine și 

în priceperea ta! 
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Să fii original! 

Părinților de azi le-aș spune că nu trebuie să uite că 

averea cea mai mare pentru ei sunt copiii. Ei le sunt 

modele în viață. De felul în care îi educă, depinde 

viitorul nostru al tuturor. Nimic nu poate fi făcut fără 

ajutorul divin. 

Copiii trebuie să lupte cu toate provocările vieții și să nu 

le fie teamă. Trebuie să fie echilibrați, să-și respecte 

aproapele și să fie încrezători în forțele proprii. 

Părinții și copiii de mâine nu trebuie să se lase luați de 

vânt. Trebuie să fie raționali, optimiști, să creadă în 

valorile morale care ne definesc ca nație. 

 

PR (12): Un ultim gând, fără de care nu pot încheia 

acest interviu special... Anul 2020, un an atipic, 

neașteptat, în care am fost loviți de pandemia de 

COVID-19. Un an greu, dar nu rău! Un an în care unii 

ne-am prăbușit, iar alții ne-am reinventat! Ce v-a ajutat 

cel mai mult ca să depășiți cu bine această perioadă și 

care este cea mai prețioasă lecție de viață învățată, în 

această perioadă grea, dar nu rea, pentru suflet și 

pentru minte?! 

MS (12): Anul 2020, anul COVID-19, anul în care 

Dumnezeu a tras un mare semnal. Lumea nu mai era 

lume, ceasul nu mai era ceas, viața devenise o alergare, 

noi începeam să devenim niște roboți. Nu stăteam decât 

puțin timp acasă, timpul nu ne ajungea, răutatea 

stăpânea lumea. Iată că, acest virus ne-a potolit. 
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Familiile s-au reunit, tinerii au început să-și legifereze 

relațiile, oamenii s-au reîntors spre divinitate, auzim din 

ce în ce mai mult: Doamne ajută! 

Am trecut cu ușurință peste începutul perioadei de 

pandemie, nu m-am temut pentru că mi-am pus nădejdea 

în Dumnezeu. Suntem cuminți, respectăm regulile, 

pentru că astfel ne respectăm pe noi și pe cei din jur. 

Cred că am auzit cu toții strigarea: Treziți-vă! Fiți buni 

și îngăduitori! 

Cred cu tărie că vom depăși criza. Suntem un popor 

iubit de Dumnezeu. Noi trebuie să-i înțelegem iubirea și 

să o respectăm. 
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Partea a doua: 

ESEURI  DESCRIPTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT 

193 
 

Capitolul 1 

MOȘTENIREA CARE RĂMÂNE 

Masterand: ADELIA (FLOREA) FURDUI 

 

MOTTO: 

 „Copiii învață ceea ce trăiesc.” 

Dorothy Nolte, Rachel Harris 

 

DACĂ AR FI SĂ-MI DESCRIU COPILĂRIA într-un 

cuvânt, aș spune: Speranță! Speranța că toate sunt 

posibile celui ce crede. Motto-ul după care m-am ghidat 

încă din copilărie, a fost: „Nu există: Nu pot!” 

Eu sunt a doua la părinți dintre cele cinci surori. 

Surioara cea mai mică este rezultatul unei alte relații a 

mamei, după ce s-a separat de tatăl meu. Am crescut 

doar cu mama și surorile mele. De tata nu îmi aduc 

aminte în prima parte a copilăriei mele, oricât m-aș 

strădui. În perioada adolescenței, am avut și eu nevoi 

esențiale și oricât am căutat dragostea tatălui, nu am 

găsit-o. Dragostea lui era doar pentru una din surorile 

mele care-i semăna. Eu am fost copilul sandwich, cel 

care era băgat în seamă doar atunci când riposta sau 

când era bolnav. Este adevărat, am o personalitate 

puternică, nonconformistă și spun ce am de spus, când 

este cazul. Din păcate, o fac doar după ce strâng în mine 

toată frustrarea, pentru a nu-i răni pe ceilalți. Efectul 
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acestei refulări este ca o bombă pentru cei care mă 

cunosc. Mama ne-a crescut cu multă dragoste. Dar asta 

nu a fost întotdeauna așa. În prima parte a copilăriei,  

mi-o aduc aminte, ca fiind o personalitate vulcanică. 

Sunt convinsă că  i-a fost greu să crească singură patru 

fete, fără niciun ajutor din afară. Parcă dintr-o dată, totul 

s-a schimbat. Mama a devenit mult mai calmă, de parcă 

era cu totul o altă persoană. Această schimbare s-a 

datorat – am aflat mai târziu – unei persoane care a 

consiliat-o în perioada de criză a vieții prin care trecea. 

Stilul acesta parental de neglijență – autoritar, pe de o 

parte, pe de altă parte, democratic, a lăsat răni adânci în 

mine. Așa se face că, fără să vreau, acest stil parental    

l-am moștenit. Încerc cu toate puterile să fiu o mamă 

bună, dar, când mă aștept mai puțin, iese la suprafață 

partea întunecată a copilăriei mele. Pentru că nu vreau 

să fiu prea rea, evit confruntarea. Știu că nu este bine, 

dar îmi este teamă să nu las demonii din trecut să iasă la 

suprafață și să îmi rănesc astfel copiii. 

Ceea ce iubesc la familia mea de origine – și aș vrea să 

transmit și copiilor mei – este unitatea. Această unitate a 

familiei este o valoare moștenită de la părinții mamei. 

De câte ori se unește toată familia, am impresia că iau 

parte la o sărbătoare mult așteptată, în care, fiecare, de la 

mic la mare, avem un rol aparte în acest spectacol 

minunat.  

Bunica din partea mamei a avut un rol hotărâtor în 

copilăria mea. Ea m-a învățat că nu există expresia: 

„Nu Pot!” Într-o iarnă, așa ca pe vremuri, eram la 

bunici la țară. Bunica m-a trimis noaptea să aduc lemne 

din șopru. Am intrat în încăperea unde erau lemnele și 
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acestea erau stivuite până sus. Fiind eu mică și rahitică 

pe deasupra, m-am uitat la lemne și, în doi timpi și trei 

mișcări, m-am întors și i-am spus că nu pot. Bunica s-a 

uitat la mine pe sub ochelari, oprindu-se din lucru. 

Cosea o cuvertură pentru perete. Mi-a replicat ferm, 

dar cald „Nu există: Nu pot!” Toată tărășenia asta s-a 

întâmplat de trei sau patru ori. M-am întors în șopru, a 

nu știu câta oară și m-am uitat și împrejurul meu, nu 

doar la zidul de lemne. Ce să văd? Am găsit un butuc 

cât o mână de-a mea. Nu uitați că eu eram rahitică. Am 

luat buturuga și m-am suit pe ea. Așa se face că am 

reușit să ajung la lemnele mult râvnite de sus. Trebuia 

să mă vedeți cu ce mândrie am intrat în bucătăria 

bunicii, cu brațul plin de lemne, unul și unul. „Vezi că 

nu există: Nu Pot?” mi-a zis bunica surâzând. Ei bine, 

pentru mine această lecție a bunicii a rămas un model 

în viață și dacă cineva îmi spune că nu este posibil, eu 

încerc să demonstrez cu atât mai mult că este, pentru 

cel ce crede. Astfel pentru mine provocările nu sunt un 

obstacol ci, dimpotrivă sunt scări pentru a ajunge la 

ținta dorită. 

Valorile după care mă ghidez în prezent sunt cele 

moștenite de la mama și de la bunicul matern: 

generozitatea, bunătatea, iubirea față de semeni, 

sinceritatea, adevărul și răbdarea. Nu pot să nu corelez 

aceste valori cu experiențele personale trăite: mama 

aducând acasă persoane direct din stradă pentru a le 

ajuta să își găsească un serviciu și un apartament, jertfa 

de sine a bunicului pentru copiii săraci, versetele pe care 

ni le dădea să le memorăm și reflectarea acestora în 
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viața lui. Valorile și principiile morale creştine sunt 

moştenirea care dăinuie peste generaţii! 

Autenticitatea este arta de a fi „TU”, conform propriilor 

valori și convingeri. Cu alte cuvinte, reflectarea 

frumuseții interioare în relațiile interumane. Un astfel de 

om am cunoscut în persoana bunicului meu. Mulțumită 

convingerilor lui religioase, a fost nevoit să renunțe la 

reputația lui într-un proces lung și anevoios. Forțat să-și 

dea demisia din toate locurile de muncă, a rămas, în cele 

din urmă, păstor la oi. În același timp, a fost  

întemeietor, constructor și responsabil de trei biserici – 

în comunitatea din care făcea parte. După cum se poate 

observa, eu am copiat autenticitatea bunicului matern. 

Am învățat să fiu eu însămi, să nu mă prefac a fi 

altcineva, să-mi susțin convingerile, să-mi cer drepturile 

atunci când îmi sunt refuzate și să îmi ajut semenii. 
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Capitolul 2 

CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 

SUFLETULUI MEU 

Masterand: DENISA-FLORINA BURCĂ 

 

MOTTO: 

„Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viața.” 

Horațiu Mălăele 

 

ÎNCEP PRIN A SPUNE FAPTUL CĂ PORT în sufletul 

meu copilăria, momentele frumoase din acea etapă a 

vieții, joaca de dimineața până seara alături de prietenii 

din zona mea, alergam, ne distram, cântam și ne jucam...  

Motto-ul ce l-aș trece în începutul eseului și fiind, 

totodată reprezentativ și pentru copilăria mea, este 

acesta: „Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viața.”  

(Horațiu Mălăele), deoarece prin acest cadou dat de 

viață, noi învățăm multe lucruri de când suntem încă 

mici, trecând prin bune, trecând prin rele, copilăria ne 

rămâne întipărită orișicum în minte și suflet.  

 

Mie, personal, copilăria mi-a oferit diferite momente 

plăcute, dar și neplăcute. Când mă gândesc la copilărie, 

din păcate, nu mă gândesc doar la momentele frumoase, 

pentru că au fost și momente neplăcute, ce au izbucnit 

din destule motive: lipsa banilor, tatăl dependent de 
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jocuri de noroc, băutură, certuri adesea între părinți. Aș 

putea spune că nu a fost un mediu în care ar trebui un 

copil să se dezvolte armonios, dar eu m-am maturizat în 

gândire de când eram micuță, eram alinarea și ajutorul 

mamei.  

Când eu am crescut, tatăl meu a încetat din lucrurile ce 

aduceau neliniște în casă, a înțeles că nu este bine, mai 

ales de când eu aveam un cuvânt de spus. Per total, deși 

cu aceste probleme familiale, tatăl meu a fost un tată 

bun, nici până în zi de azi nu a ridicat nici măcar tonul la 

mine. Făcea pentru mine și el, la fel ca mama mea, tot ce 

putea.  

Cuvântul care mi-ar descrie cel mai bine copilăria este: 

acasă. Acasă, lângă părinții mei, unde am trecut 

împreună prin bune și rele, unde am avut zile bune și 

zile mai puțin bune, unde am crescut, unde am fost 

educată și sunt mândră de educația primită, unde  m-am 

jucat de dimineața până seara cu prietenii mei. În 

prezent, sunt fericită lângă părinții mei, deși vin doar in 

weekend-uri acasă, îmi este foarte dor de ei de cum ies 

pe ușă, și nu am cuvinte să descriu cât de mult îi iubesc.   

Referitor la stilurile de parentalitate, pe mama mea aș 

încadra-o în părintele protector. Mereu a fost foarte 

grijulie, mă considera mereu mică, nu mă lăsa să fac 

singură anumite lucruri, ceea ce consider acum că nu 

m-a ajutat neapărat, deoarece, în prezent, simt nevoia să 

citesc cărți de dezvoltare personală, simt că stima mea 

de sine se află la un nivel mediu, sunt emotivă în multe 

privințe și mă consider uneori neîndemânatică, de multe 
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ori nici nu vreau să mă implic sau să învăț să fac ceva 

împreună cu prietenii, deoarece zic că oricum nu știu, 

poate mă fac de râs și prefer, din păcate, să stau 

deoparte, dar, în schimb, mă consider sociabilă și 

prietenoasă. Citesc și iar citesc, încerc singură să mă 

dezvolt și să devin independentă așa cum mi-aș dori. Pe 

tatăl meu l-aș încadra la părintele indulgent, mai 

degrabă, decât la părintele indiferent. În mare parte, mă 

lăsa să fac ce vreau, rareori îmi zicea că nu e voie să fac 

ceva, dar, totodată, manifesta interes față de ce făceam, 

dar și iubea așa cum el știa: nu mă certa și nu avea multe 

de zis, prefera să o lase pe mama să decidă anumite 

lucruri în privința mea. 

 

Pentru toate aceste lucruri, eu nu îmi învinovățesc 

părinții, nu îi judec pentru că, probabil, nu au știut 

anumite lucruri, cum să le depășească sau nu au putut să 

le facă față. Așadar, mi-am acceptat părinții, m-am 

acceptat pe mine așa cum sunt, e important să învățăm 

din greșelile noastre, așa cum au învățat și ei, iar eu de 

pe urmele lor, învăț să nu expun copilul discuțiilor 

problematice, încerc să îl feresc cât se poate de 

problemele familiei și, în primul rând, vreau să creez o 

relație solidă între mine și partener, iar atunci copilul se 

va dezvolta frumos și se va bucura de cea mai frumoasă 

etapă a vieții: copilăria.  

 

Consider că aceasta este autenticitatea, atunci când 

acceptăm, nu judecăm, nu învinovățim, iertăm, suntem 

dispuși spre schimbare în bine, iar eu, prin exemplul 

meu, aleg să exprim un tip de parentalitate cu impact 

într-un mod frumos și să ajut și alți părinți sau părinți în 
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devenire. Trebuie să conștientizăm importanța armoniei 

în familie, bunăstării, înțelegerii de la părinte la copil și 

între părinți, cât de importantă este susținerea copilului, 

încurajarea, libertatea de exprimare etc.  

 

Deși, în ciuda celor întâmplate când eu eram un copil, 

dragostea va exista mereu în familia mea! Așa că, eu 

consider că acel cuvânt ce îmi descrie cel mai bine 

familia este dragostea.  

 

Și dacă tot ne aflăm la capitolul despre familie, consider 

că una din valorile personale după care îmi ghidez viața 

este familia. Sunt în mod constant preocupată de părinții 

mei, multe din gândurile mele zilnice se îndreaptă spre 

ei, depun tot efortul să le fiu alături cu ce pot.  

 

Bunătatea sufletească și respectul sunt alte două valori 

după care îmi ghidez viața. Îmi place să ajut pe cine pot, 

nu doar familia, îmi place să ofer bunătate și, totodată, 

să respect și, la rândul meu mi-aș dori să fiu la fel de 

respectată. Respectul joacă un rol important în viața de 

zi cu zi și ne ajută să clădim relații interumane bazate pe 

acest aspect. 
 

„Fă-ți loc în viața ta pentru lucrurile care contează, 

pentru familie și prieteni, dragoste și generozitate, 

distracție și bucurie. Fără astea, te vei trezi că ești într-o 

cumpănă în mijlocul carierei și că te întrebi cum ți s-a 

irosit viața.” – Jonathan Sacks 
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Capitolul 3 

TRECUT ŞI VIITOR 

Masterand: LAURA-CRISTINA UNGUREANU 

MOTTO: 

„Cine nu cade nu se poate înălţa.”  

Lucian Blaga 

 

ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ, văd copilăria mea ca o 

oglindă prin faţa căreia trebuie să trec uneori şi mereu 

mai descopăr câte ceva, când o privesc. A fost o 

copilărie diferită faţă de a altora, dar frumoasă, în felul 

ei, la vremea respectivă. A fost o copilărie cu de toate, o 

copilărie ce a dus către o maturizare precoce. A fost 

ceva sincer şi energic. Motto-ul copilăriei mele a fost 

„Bucură-te de ceea ce ai, oricât de mic ar fi.” 

Cuvântul care ar descrie cel mai bine copilăria mea ar fi 

„sinceră”. 

Am crescut doar cu mama, părinţii fiind despărţiţi. Stilul 

parental folosit de mama mea a fost stilul autoritar. 

Poate şi din cauză că avea mai multe joburi încercând să 

facă să nu simt lipsurile şi diferenţele dintre mine şi 

ceilalţi copii. Astfel, a lipsit în cea mai mare perioadă de 

timp de lângă mine. Ulterior, când am crescut, a devenit 

oarecum stilul neglijent. Din cauza faptului că se 

schimbaseră rolurile. Am simţit uneori că mama este 

copilul, ea era cea care avea nevoie de educaţie şi 
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îngrijiri. Are şi a avut mereu şi stilul protector. Şi acum, 

adult fiind, este protectoare cu mine şi grijulie.  

M-a influenţat foarte mult acest stil parental. Sunt multe 

traume pe care încă le descopăr şi cu care încerc să 

lucrez. Cel mai mare impact pe care îl are acest stil 

parental în momentul de faţă, cred că este teama de 

comunicare, într-o oarecare măsură, şi de abandon. 

Nu am s-o învinovăţesc vreodată pe mama, a făcut tot ce 

a ştiut şi tot ce a putut pentru mine, la vremea respectivă 

şi încă încearcă în continuare să facă orice şi mereu să 

îmi fie alături. Preţuiesc momentele petrecute alături de 

ea şi de cei dragi. Am învăţat să apreciez valoarea 

oamenilor, dar şi cea personală.  

Dacă ar fi să îmi descriu familia într-un singur cuvânt, 

acesta ar fi „îndeajuns”.  

Cu toate neajunsurile perioadei copilăriei, pot spune că 

am fost un copil fericit. M-am bucurat de ceea ce am 

avut, am trăit acele perioade frumoase în care stăteam 

numai afară cu ceilalţi copii şi ne jucam de dimineaţa 

până seara. Am învăţat să mă bucur de orice lucru 

mărunt, să fiu atentă şi grijulie cu cei din jur, să ţin la 

persoanele care îmi sunt alături şi să le fiu şi eu, la 

rândul meu, alături. M-am bucurat de fiecare clipă 

petrecută lângă mama, iar acum, adult fiind, mă bucur 

de momentele petrecute lângă oamenii dragi sufletului 

meu. 

Uitându-mă în spate, mă bucur pentru fiecare moment 

frumos, pentru cele mai puţin plăcute sunt mulţumită, 
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deoarece au avut rolul lor, au venit cu ceva învăţături la 

pachet.  

O persoană pe care o admiram în copilărie era fiica unei 

doamne la care mama făcea curat în casă şi uneori mă 

lua cu ea, neavând cu cine să rămân  acasă. O admiram 

pentru că era frumoasă, avea o relaţie sănătoasă cu un 

băiat, mulţi prieteni buni şi o mică firmă ce îi oferea 

libertatea timpului. Mi-a plăcut pentru că era mereu 

veselă, înconjurată de oameni care ţineau la ea, făcea ce 

voia cu timpul ei şi nu avea lipsuri. Nu pot să zic că m-a 

influenţat neapărat. Eram mică, nu vorbeam mult cu ea, 

dar cumva mi-a rămas stilul ei şi acum în minte. Mă 

gândesc uneori că ea părea împlinită şi fericită pe toate 

planurile. Asta am admirat cel mai tare. 

În adolescenţă, am admirat o persoană care m-a învăţat 

ce înseamnă curajul, siguranţa, încrederea – tatăl meu 

vitreg – care mi-a fost alături în fiecare moment al vieţii 

mele, mai ales în cele grele, mereu m-a ascultat, mi-a 

dat sfaturi şi a fost cel mai bun prieten. M-a învăţat că 

familia nu este cea care te face, ci aceea care te creşte şi 

că iubirea necondiţionată poate veni şi de la un străin.  

L-am admirat şi mereu îl voi admira pentru curajul pe 

care îl are, încrederea în mine, încredere pe care m-a 

ajutat să o construiesc, susţinerea pe care mi-a oferit-o şi 

caracterul lui. 

Familia mea este baza a ceea ce m-a format, sunt 

oamenii iubiţi ce mi-au clădit caracterul, sunt sufletele 

ce nu m-au lăsat niciodată să cad şi oamenii pentru care 

aş face orice. Dar asta înseamnă familia, să fim 

împreună să ne bucurăm de ceea ce e bine, să ne ridicăm 
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când e greu, să luptăm împreună. Familia este cea care 

m-a învăţat iubirea necondiţionată şi susţinerea 

nemărginită. Pentru asta, nu ştiu dacă le-aş putea 

mulţumi vreodată îndeajuns.  

Dacă ar fi să enumăr valorile după care îmi ghidez viaţa 

acestea ar fi: libertate, familie, iubire, dezvoltare 

personală şi profesională. 

Dacă ar fi să vorbesc despre autenticitate, un om 

autentic este un om sincer mereu, un om serios, ce 

inspiră încredere. Are în primul rând încredere în el, 

face ceea ce simte, este împăcat cu el şi cu ceea ce face. 

Este omul pe care îl poţi privi şi îţi inspiră încredere şi 

curaj. Iar o viaţă autentică este o viaţă pe care o trăieşti 

aşa cum simţi, profitând de orice moment pentru a fi 

fericit. 
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Capitolul 4 

FAMILIA, TEMELIA ÎN FORMAREA 

TINERILOR 

Masterand: ADRIANA-REBECA ZGRIBAN 

 

MOTTO: 

„Pot totul în Hristos, care mă întărește.” 

Filipeni 4:13 

VREAU SĂ ÎNCEP PRIN A SPUNE că am avut o 

copilărie frumoasă, fericită. Provin dintr-o familie 

creștină, formată din opt membri: părinții, trei frați și 

trei surori. Am crescut la casă, așadar, am avut parte de 

fel și fel de activități, peripeții și amintiri frumoase. O 

amintire mai specială pe care vreau s-o evoc este aceea 

că seară de seară, fiind creștini, aveam un obicei așa 

frumos: ne adunam cu toții să cântăm, apoi tatăl meu 

obișnuia să ne citească un pasaj din Biblie, să-l explice, 

după care ne rugam pe rând, împreună sau în gând. Pot 

spune că am avut momente așa frumoase crescând și 

acest fapt se datorează părinților mei. 

Nu aș ști în ce stil parental să îi încadrez pe aceștia. Au 

fost întotdeauna prezenți în viețile noastre și întotdeauna 

ne-au încurajat, mama chiar dedicându-și viața pentru a 

ne crește. Întotdeauna ne-au ajutat cu școala, au fost 

prezenți în momentele importante ale vieților noastre, 

ne-au învățat să deosebim binele de rău, ne-au sprijinit, 

ne-au oferit sfaturi când am avut nevoie și, cel mai 



Seria AUTENTIC 

206 
 

important, ne-au purtat în rugăciunile lor zi de zi. Pot 

spune că au fost și încă sunt părinți minunați, nici prea 

protectivi, dar nici prea permisivi. 

Aceștia au pus întotdeauna preț pe școală, având dorința 

ca noi să avem studii superioare, pentru a nu fi vreodată 

nevoiți să facem munci grele. În ciuda faptului că nu au 

putut face studii superioare, aceștia au dus o luptă 

continuă și nu s-au dat bătuți din a ne crea nouă o viață 

frumoasă și a ne oferi tot ce se putea mai bun. Nu 

întotdeauna au avut să ne ofere ce am vrut noi, însă, în 

timp, am învățat, că nu tot ceea ce ne doream, la 

momentul respectiv, am fi și avut nevoie. 

Întotdeauna au ținut să ne învețe să fim credincioși și 

indiferent de ce ar veni, să rămânem tari și să ne 

amintim că această viață e o pregătire pentru Cer. 

Părinții ne-au crecut cu dorința de a fi exemple pentru 

cei din jur. De asemenea, doreau ca viețile noastre, 

indiferent de greutățile care apar în drum, să fie 

frumoase și să ne încredem în Dumnezeu, și să nu ne 

avântăm în anturaje greșite care mai apoi să ne ducă la 

autodistrugere.  

Îmi amintesc, cu drag, că întotdeauna când erau decizii 

de luat, părinții mei obișnuiau și încă obișnuiesc să le ia 

împreună. Tocmai de aceea, consider că nouă, fiind 

copii la acea vreme, ne-au oferit stabilitate și unitate. 

Desigur, nu sunt părinții perfecți pentru că nu cred în a 

fi perfect, însă au făcut slujba de părinți cât de bine au 

putut. Aceștia ne-au oferit un mediu sănătos și sigur și, 

pentru aceasta, le sunt mulțumitoare. 
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Persoana pe care am admirat-o cel mai mult și continui 

să o admir, este chiar mama mea. Iubesc dedicarea ei, 

punându-ne pe noi și binele nostru pe locul întâi în orice 

situație. E o persoană cu suflet de aur, puternică și sunt 

foarte mulțumitoare pentru ea. Este un exemplu și o 

influență majoră în viața mea, și doresc ca în viață să fiu 

măcar jumătate cât a fost și este ea. Întotdeauna m-a 

încurajat să fac ceea ce îmi place și să nu mă uit după 

lucrurile materiale. 

Doresc să menționez primul drept al tuturor, care este 

chiar dreptul la viață. Un drept pe care mama mea nu l-a 

încălcat, în ciuda faptului că, în timpul sarcinii cu mine, 

în urma unei ecografii, doctorii i-au spus mamei că mă 

voi naște cu deformații, cu dizabilități considerate de ei 

grave și că ar fi bine să avorteze. Așadar, doresc să 

adaug că deși nu am putut avea întotdeauna ce mi-am 

dorit, nu consider că mi-au încălcat vreun drept, întrucât 

știu cu tărie că părinții mei s-au luptat pentru a-mi oferi 

cât mai multe lucruri și mi-au respectat principalul 

drept, dreptul la viață, care arată multe lucruri. 

Cuvântul care ar descrie cel mai bine copilăria mea, este 

BINECUVÂNTARE. De ce binecuvântare? Pentru că 

am fost binecuvântată să cresc cu cinci frați, având 

întotdeauna cu cine mă juca. Întotdeauna am avut ce 

mânca, și cel mai important, am avut părinți credincioși 

și uniți.  

Motto-ul copilăriei mele transmis de către părinții mei a 

fost „Pot totul în Hristos, care mă întărește.” 

Întotdeauna când mă simțeam la pământ și credeam că 

nu pot face un lucru, aceștia îmi spuneau că „NU POT” 
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nu există, după care îmi spuneau aceste cuvinte 

frumoase care ulterior mă ajutau să mă ridic și să-mi 

continui drumul. 

Un al motto al meu pe care îl împărtășeam tuturor și 

încă o fac, este „Zâmbește, Domul Isus te iubește!”, 

încercând să le amintesc oamenilor că indiferent de 

situație, să nu uite să zâmbească și să-și amintească că 

cineva, sus în Cer, îi iubește și se gândește la ei 

neîncetat. 

Câteva valori importante ale vieții mele sunt: 

sinceritatea, pozitivismul, încrederea, încurajarea, 

deschiderea și iubirea față de oamenii din jurul meu. 

Un om autentic, din punctul meu de vedere, e o 

persoană care poate fi reală în primul rând cu sine, iar, 

mai apoi, cu cei din jurul său. Iar o viață autentică o 

putem trăi doar în momentul în care ajungem să 

cunoaștem scopul vieții, și anume, veșnicia.  

Doresc să închei prin a spune că scriind acest eseu, am 

putut reflecta, cu drag, la propria-mi copilărie și la cât 

de mult a binecuvântat Dumnezeu familia mea. Vă 

mulțumesc pentru această oportunitate specială! 
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Capitolul 5 

LUCRĂRILE DRAGOSTEI RĂMÂN 

Masterand: OANA-MARIA JUCU 

 

MOTTO: 

,,Practicarea zilnică a recunoștinței este una 

dintre căile prin care bunăstarea va veni către 

dumneavoastră.’’ Wallace Wattles 

 

PERIODA COPILĂRIEI MELE a fost una dintre cele 

mai importante etape din viața mea, deoarece din acel 

moment am început să mă formez ca om. Am copilărit 

la sat, fiind înconjurată de ambii părinți și de bunica din 

partea tatălui. Pot spune că am crescut mai mult alături 

de bunica mea, deoarece părinții mei au fost plecați o 

perioadă de timp la muncă în străinătate. Totuși, bunica 

a putut să îmi ofere o educație foarte bună, m-a învățat 

să respect lumea din jurul meu, să fiu modestă și onestă. 

Consider că părinții mei au folosit stilul de parentalitate 

permisiv, deoarece au fost destul de indulgeți cu mine în 

orice situație și nu mi-au cerut să dețin o anumită 

disciplină, ci, din contră, singură  a trebuit să îmi dau 

seama de lucrurile bune pe care trebuiea să le fac. În 

general, mi-au oferit mai mult decât meritam în anumite 

momente, fiind și foarte grijulii. Chiar dacă făceam 

anumite răutăți, ei nu m-au certat și nici nu au aplicat 

anumite metode de corecție pentru a realiza ceea ce am 

făcut, ci mi-au explicat într-o manieră calmă și liniștită. 
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În același timp, m-au îndemnat spre a lua singură 

decizii, chiar dacă în momentul respectiv nu aveam 

capacitatea de a înțelege ceea ce e bine, tocmai pentru a 

realiza aceste lucruri.  

Îmi amintesc perioada copilăriei, cu foarte mult drag, 

deoarece eram foarte atașată de unchiul meu, respectiv 

fratele tatălui meu. Chiar dacă părinții mei nu au fost o 

perioadă de timp alături de mine, unchiul meu a știut 

cum să compenseze lipsa tatălui, oferindu-mi iubirea de 

care aveam nevoie. Și în momentul de față avem o 

relație foarte apropiată și îl consider al doilea tată. De 

cele mai multe ori, mă ducea să vizitez multe locuri 

frumoase pentru a strânge cât mai multe amintiri 

împreună și, în același timp, îmi punea la dispoziție ore 

întregi din timpul său liber pentru a se juca cu mine, 

deoarece aveam nevoie să râd și să mă distrez pentru a 

nu simți lipsa părinților. Pot spune că m-a învățat să fiu 

un copil puternic, să nu pun la suflet răutățile din jurul 

meu, să nu mă las influențată de nimeni în rău. Nu mi-au 

fost impuse niciodată restricții, deoarece am fost un 

copil cuminte și ascultător și din această cauză nu 

consider că mi-a fost încălcat vreun drept în copilărie. 

Dacă voiam ceva, prima dată îmi întrebam părinții dacă 

e posibil ca acel lucru să se întâmple, iar în funcție de 

răspunsul lor acceptam situația dată. Mi-a fost oferită 

libertatea de care aveam nevoie în perioada respectivă, 

tocmai pentru a realiza singură ce este bine să fac și ce 

nu este bine. Petrecându-mi copilăria în mediul rural, 

cuvântul care o descrie cel mai bine este liniște. 

Întotdeauna mi-a fost frică de greșelile pe care puteam 

să le fac și de consecințele acestora, și tocmai din 
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această cauză am preferat să mă bucur de copilăria mea 

și să nu fac lucruri care să îmi supere familia. Mediul 

relaxant de la sat a fost foarte benefic pentru mine, 

deoarece am putut să apreciez orice lucru mărunt pe care 

natura îl oferea. Fiecare moment era special în felul său, 

întrucât am învățat să prețuiesc lucrurile într-un alt mod. 

Scriitorul Victor Hugo spunea: ,,Copilăria. O imensă 

nevoie de mirare.” Consider că acest citat îmi descrie 

cel mai bine copilăria, pentru că mereu eram uimită de 

câte lucruri noi pot să descopăr zilnic fără a nu mi se 

cere nimic în schimb. Am crescut alături de mulți 

copilași care, între timp, au devenit prietenii mei și fără 

de care nu îmi puteam încheia ziua, căci fiecare clipă 

petrecută alături de ei, era magică, în felul ei. 

Anii au trecut repede peste perioada cea mai fericită din 

viața unui copil, iar eu am ajuns la momentul în care 

trebuie să îmi conturez într-un mod autentic propria 

persoană. Valorile și credințele noastre ne ghidează 

deciziile, iar deciziile noastre ne modelează viața. 

Responsabilitatea este una dintre valorile cele mai 

importante de care trebuie să ținem cont, întrucât, de 

mică am învățat să îmi asum urmările fiecărei decizii. 

Am fost încurajată întotdeauna de către familie să fac 

ceea ce simt doar pentru a avea parte de o armonie 

sufletească. Această valoare s-a împletit foarte bine cu 

responsabilitatea, deoarece sarcinile făcute cu o mare 

atenție au dus la obținerea unor rezultate remarcabile 

care nu au făcut altceva decât să mă facă să prind aripi 

într-o lume încă necunoscută.  
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Cu siguranță, credința a fost cea care m-a ajutat să am 

parte de lucrurile frumoase care s-au întâmplat  de-a 

lungul anilor. Întotdeauna am simțit că Dumnezeu este 

alături de mine și mă ocrotește într-un mod diferit prin 

părintele meu spiritual. Fizic, el nu mai este alături de 

noi, dar visele mele pot completa lipsa lui prin mesajele 

pe care dorește să mi le transmită mereu. Cred în 

Dumnezeu la fel cum cred că fiecare dintre noi avem un 

înger păzitor. 

Fiecare dintre noi avem o viață autentică. Important este 

cum o conturăm. Oamenii sunt drumuri care șerpuiesc 

prin viață îndreptându-se către un vis. Drumul urmează 

visul, iar visul poate să dea contur drumului. Trebuie să 

știm când e momentul să acceptăm unele lucruri, dar și 

când să le refuzăm. Încrederea în propria intuiție este un 

aspect important, deoarece nimeni nu ne cunoaște mai 

bine decât o putem face noi. După un anumit timp, 

inclusiv valorile trebuie redefinite, pentru că doar în 

acest mod putem să obținem rezultatele satisfăcătoare la 

care sperăm. În momentul în care visul a fost atins, 

drumul se oprește pentru o clipă în loc, în căutarea unui 

alt vis. 

În momentul de față, îmi este foarte dor de copilărie și 

de fiecare năzbâtie trăită. Regret faptul că, într-o zi 

oarecare, eu, împreună cu prietenii mei, am ieșit la joacă 

neștiind că o să fie pentru ultima dată.  
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Capitolul 6 

COPILĂRIA: COLȚUL DE RAI DE PE 

PĂMÂNT 

Masterand: NAOMI PĂTRĂUȚANU 

MOTTO: 

„Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face 

să vedem frumusețea.” 

Lev Tolstoi 

NU ȘTIU ALTE PERSOANE CUM ÎȘI PRIVESC 

copilăria, dar eu aș vrea, de aș putea, să mă întorc în 

timp și să rămân acolo, să fiu mereu copil și cea mai 

mare grijă a mea să fie cum să obțin a doua porție de 

desert. Dar cum acest lucru nu este posibil, mă 

mulțumesc doar să scriu câteva rânduri despre copilăria 

mea și, totodată, să profit de aceste momente, lăsând 

nostalgia să mă cuprindă.  

Copilăria rămâne în mintea mea ca o lume paralelă, o 

lume în care imaginația nu avea limite, unde frunzele 

erau bani, iar banca din curte era casieria magazinului, 

unde pământul amestecat cu apă erau plăcinte, iar 

ghemotocul de haine legat cu sfoară erau păpuși 

vorbitoare.     

Am crescut într-o familie cu unsprezece frați, cinci fete 

și șase băieți, eu fiind cea mai mică. Spunând asta cred 
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că e de la sine înțeles că am fost mai răsfățată și mereu 

în centrul atenției. Deși lucrul acesta mi-a adus și 

„necazuri”, în ceea ce privește relația cu o parte dintre 

frații mei. Dar și atunci, la fel ca și acum, pe primul loc 

erau părinții mei, deci eram mulțumită să știu că îi am 

pe ei de partea mea. Și cum nu eu am ales să fiu ultima 

în familia mea, am decis să fiu mulțumitoare chiar și în 

acele momente când poate părerea mea nu era luată în 

considerare, sau când eram trimisă de la anumite 

activități sau jocuri care nu sunt pentru copii mici, sau 

că nu am poate hainele și jucăriile cele mai bune, chiar 

și pentru felul în care eram tratată de către colegi legat 

de aspectul meu fizic (având tenul mai închis la 

culoare).  

 

Am învățat din toate că a fi mulțumitor pentru ceea ce ai 

și ceea ce ești, poate fi un refugiu în care să îți găsești 

liniștea. Această alegere de a fi mulțumitor am văzut-o 

întotdeauna la mama mea. Ea este persoana pe care am 

admirat-o cel mai mult în copilăria mea și pe care o 

admir și în prezent, fiind cea mai importantă persoană 

din viața mea. Mami a fost pentru mine persoana care 

mă încuraja de fiecare dată, care mă alinta și mă sfătuia 

întotdeauna cel mai bine. Prin ea am avut ocazia de a 

vedea ce înseamnă să fii un om autentic și să trăiești o 

viață autentică. Întotdeauna a pus mai presus binele 

celorlalți decât binele ei. Este o persoană darnică, 

iubitoare, grijulie, sinceră, credincioasă, prietenoasă, 

perseverentă, echilibrată, ambițioasă, cu un caracter 

puternic care i-a inspirat întotdeauna pe cei din jur, prin 

felul ei de a fi. Mama mea a făcut din casa noastră un 

cămin, a dat culoare copilăriei mele și nu a încetat 
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niciodată să mă înconjoare cu iubire și bunătate. Ea m-a 

făcut să îmi doresc, ca atunci când voi avea copii să fiu 

și eu pentru ei, ceea ce a fost ea pentru mine. Aceasta 

înseamnă pentru mine să fiu un om autentic, prin trăirea 

mea să nu fac altceva decât să îi motivez pe cei din jurul 

meu să fie mai buni și să își îndrepte privirea la Cel care 

ne-a creat, să se oglindează iubirea și bunătatea Lui în 

viața mea. 

 

Copilăria mea ar fi descrisă cel mai bine de cuvântul: 

refugiu, refugiul vieții. Aceasta pentru că am fost 

binecuvântată cu părinți iubitori și responsabili, care   

ne-au implementat valori și principii esențiale pentru 

viață și pentru care Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Pot 

afirma, cu certitudine, faptul că părinții mei ne-au 

crescut cum au știut ei mai bine și au făcut tot ceea ce au 

putut ca să ne crească într-un mod corect și cu 

perspective de viitor. Consider că, în copilăria mea, am 

avut parte de două stiluri de parentalitate: tatăl meu fiind 

părintele indulgent, care întotdeauna, oricât de mare era 

gafa pe care o făceam, el îmi lua apărarea; mama mea a 

fost părintele democratic, avea în toate un echilibru și 

știam unde se opresc mofturile și insistențele mele 

atunci când venea vorba de ea. Pot spune că ambii 

părinți prin educația lor, m-au influențat pozitiv, 

dezvoltând în mine deprinderi bune de viață,     

ajutându-mă să mă pregătesc pentru a înfrunta viața.  

Viața ne oferă multe bucurii, dar, de multe ori, 

neprevăzutul reușește să ne ofere provocările cele mai 

mari, la care este necesar să le ținem piept pentru a 

putea continua să progresăm în viață. Îmi amintesc cum 
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de multe ori, când eram îngrijorată pentru școală, sau 

dacă voi reuși să realizez anumite lucruri, tatăl meu mă 

chema la el în brațe, spunându-mi: „hai la tati, 

păpușica” (alintul acesta a rămas până în ziua de azi), 

apoi mă săruta pe frunte și îmi spunea că o să fie bine. 

Tot el îmi repeta mereu: „dacă îți dorești cu adevărat, o 

să reușești!” Aceste cuvinte pot spune că au fost 

motto’ul copilăriei mele, dar care și în ziua de azi mă 

ambiționează să lupt și să muncesc pentru ceea ce îmi 

doresc.  

„Viața e frumoasă dacă știi să o trăiești!”, acest motto 

îmi ghidează viața în prezent. Mă motivează să trăiesc 

frumos și, totodată, îmi păstrează atenția îndreptată către 

deciziile pe care le iau, făcându-mă să fiu responsabilă 

la fiecare pas. Pentru mine, integritatea, credința și 

dragostea sunt bazele tuturor acțiunilor mele. Întreaga 

mea viață este ghidată de aceste valori, încercând să fiu 

plăcută între oameni, dar, mai presus de orice, înaintea 

lui Dumnezeu.  

Copilăria rămâne etapa vieții care ne formează ca viitori 

adulți, este etapa vieții în care persoanele din viața 

noastră își pun amprenta cel mai mult, este etapa în care 

ni se conturează viitorul și aveam șansa de a vedea 

partea cea mai pură și inocentă a vieții. Sunt primii pași 

din viață care în timp se dovedesc a fi și pașii care ne 

îndreaptă pe calea vieții. A avea părinții prezenți în 

educarea și creșterea noastră, este, cu adevărat, o 

binecuvântare. Pentru mine, copilăria rămâne colțul de 

rai de pe pământ! 
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Capitolul 7 

ANOTIMPUL FĂRĂ GRIJI AL VIEȚII 

Masterand: Rebeca (LUPȘA) LĂPĂDAT 

MOTTO: 

„De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 

Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

CITATUL ACESTA SURPRINDE PERFECT modul în 

care aș descrie copilăria mea: o țară; copilăria mea a fost 

ca o călătorie nespus de fericită printr-o țară, nespus de 

încărcată de emoție și culoare. Emoția fiecărui nou 

început era așa de puternică încât mintea mea, făcea 

repetiții pentru ceea ce urma: începutul școlii, începutul 

orelor de chitară..., fiecare început și etapă a copilăriei 

le-am trăit din plin. Niciodată nu voi uita modul în care 

culorile fiecărui anotimp încântau ochii mei de copil și 

zugrăveau înaintea mea un nou sezon, iarna era bucuria 

săniușului, odată cu prima zăpadă urcam cu toții în 

mașină pentru a găsi un loc bun de dat cu sania. 

Primăvara, cu mirosul îmbătător al copacilor înfloriți, 

mă prindea pe străzile orașului cu bicicleta, toamna... 

emoția unui an școlar încărcat cu mirosul de zacuscă 

inconfundabil pregătită de mama mea și bineînțeles... 

cel mai frumos anotimp al copilăriei, vara... scăldatul în 
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auriul soarelui dogoritor. Era perioada favorită a anului, 

atunci când școala se termina și îmi pregăteam cu 

entuziasm bagajul pentru o vară petrecută alături de cei 

mai iubitori și grijuli bunici. Spre finalul verii, mă 

bucuram așa de tare când părinții mei se alăturau 

aventurilor noastre copilărești, încât voiam să 

prelungesc acel moment la infinit.  

Părinții mei se bucurau alături de mine de aceste 

momente, dându-mi mereu impresia că nimic nu este 

imposibil; întotdeuna au avut grijă să nu îmi umbrească 

copilăria cu grijiile vieții de zi cu zi, pe care, inevitabil, 

aveam să le cunosc și eu mai târziu. Pot spune că am 

fost crescută într-un mod democratic, părinții mei 

încercând să păstreze întotdeauna echilibrul între limite 

și libertăți. Un lucru pe care îl apreciez enorm de mult la 

părinții mei este modul în care m-au învățat să iau 

decizii; nu au luat niciodată decizii în locul meu, dar 

mereu m-au ajutat să caut să înțeleg avantajele sau 

consecințele deciziilor pe care urma să le iau. Aceste 

învățături au pus pe umerii mei responsabilitatea 

deciziilor luate, lucru care a dus la conștientizarea că 

ceea ce gândesc precede ceea ce urmează să vorbesc, iar 

în final, conduce la acțiuni care îmi definesc viața. 

Consider că acest mod de a vedea viața încă de mică,  

m-a ajutat să fiu o persoană autentică, pentru că pentru 

mine a fi autentic înseamnă comuniunea dintre gânduri, 

vorbe și fapte, dar mai mult de atât înseamnă să pot fi 

aceeași „eu‟ în viața privată, dar și în cea publică. 

Pe lângă părinții mei care au fost și sunt un model de 

urmat în viața mea, am avut o serie de exemple demne 

de urmat. Nu îmi vine în minte nici un om la care să mă 
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fi uitat și să spun în mintea mea: așa vreau să fiu când 

voi fi mare! În schimb, am câteva cărți autobiografice 

sau biografii ale unor oameni care au trăit vieți demne 

de urmat. Și anume: Smith Wigglesworth, David 

Breinard, Sarah Evans, Sabina Wurmbrand, sunt câțiva 

oameni care, prin diverse cărți, au influențat puternic 

copilăria și adolescența mea privind la curajul și 

dragostea lor neclintită pentru Dumnezeu. Îmi doream 

să pot să trăiesc și eu la fel.  

Am început să citesc la vârsta de 6 ani și cea mai mare 

pedeapsă pe care o puteam primi era confiscarea cărților 

de către părinții mei dacă cumva meritam să fiu 

pedepsită. Îmi amintesc că citeam noaptea sub pătură cu 

lanterna, era fascinant cum intram în altă lume, în 

momentul în care deschideam o carte. Acești oameni 

împreună cu părinții mei au avut o puternică influență 

asupra valorilor după care, în prezent, caut să îmi trăiesc 

viața, și anume: prima valore care nu poate fi înlocuită, 

schimbată, ajustată, este relația mea cu Dumnezeu; 

pentru mine din relația cu El izvorăște adevărata viață, 

din relația cu El eu pot fi adevărata eu deoarece plecând 

de la premisa că El m-a creat, El cunoaște cel mai bine 

mecanismul meu interior. Pentru mine, e extrem de 

important să văd și să aud ce are Dumnezeu să îmi 

spună în fiecare zi. O altă valoare este familia, locul în 

care ești primit, acceptat și iubit exact așa cum ești. A fi 

harnică și muncitoare este o altă valoare pe care sper să 

reușesc să o transmit copiilor mei, așa cum mi-a fost 

transmisă mie de scumpii mei părinți și prețioșii mei 

bunici. 
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Am avut parte de o copilărie liberă și fericită. Dacă ar fi 

să aleg un cuvânt care să descrie copilăria mea, acela ar 

fi: fericită. Cu desăvârșire, copilăria mea a fost o țară 

fericită! 

Motto-ul copilăriei mele a fost și încă este unul din 

motto-urile mele de viață: „Iubește-L pe Dumnezeu și fă 

ce vrei.‟ 

Consider copilăria ca fiind fundația unei vieți. Dacă 

fundația a fost tratată superficial, viața adultă va avea de 

suferit; dacă fundația a avut toate elementele necesare 

pentru o construcție bună, cred că următoarele etaje vor 

fi construite cu mai multă ușurință. 
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Partea a treia: 

CERCETĂRI ACADEMICE 

APLICATE 
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Capitolul 1 

IMPORTANȚA PĂRINȚILOR ÎN 

FORMAREA VIITORULUI ADULT 

Absolvent master ALINA FIILEȘ (STELIA)  

Conf. univ. dr. PATRICIA RUNCAN 

 

MOTTO: 

„Ceea ce sunt părinții, și nu ceea ce vor ei să fie, va 

influența mai mult ceea ce vor fi copiii lor.”  

Augusto Cury 

 

INTRODUCERE 

 

Persoana umană este rezultatul interferenței dintre 

ereditate și mediu. Ereditatea pare a hotărî cât putem, iar 

mediul, ce putem. (Mărgineanu, 1999, 194). Principalii 

factori sociali care influențează individul sunt: familia, 

vecinătatea, școala, comunitatea, biserica. Pe planul 

existenţei concrete, ei sunt contopiţi unii cu alţii, în 

proporţii diferite, ce variază de la individ la individ şi de 

la caz la caz, chiar când e vorba de acelaşi individ. 

(Mărgineanu, 1999, 300-327) 

 

În acestă cercetare ne vom concentra asupra familiei, 

mai exact a părinților, și a următoarelor aspecte: 

conceperea conștientă, atașamentul, stilurile parentale, 
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funcțiile parentale, părinții ca factor de risc în 

dezvoltarea viitorului adult.  

 

Pornind de la numeroasele studii referitoare la influența 

pozitivă sau negativă a părinților în formarea viitorului 

adult, prezentul studiu își propune să evidențieze 

rolurile părinților și consecințele lor, pozitive sau 

negative, asupra noilor generații. 

 

 

INTERACȚIUNEA EREDITATE-MEDIU ÎN 

DEZVOLTAREA FIINȚEI UMANE 

 

Cauzele care stau la baza diferenţelor individuale şi care 

le determină pot fi grupate în două mari grupe: unele 

dependente de ereditate, altele de mediu. (Mărgineanu, 

1999, 186). Ereditatea, oricât de precise şi lămurite ar fi 

legile care o guvernează, nu e, totuşi, o fatalitate oarbă, 

care să excludă orice libertate. Ereditatea fixează limite, 

nu poziţii fatale, din care să nu putem ieşi, limite mai 

mult sau mai puţin largi şi mai mult sau mai puţin 

rigide, în funcție de o însuşire sau alta, în cadrul cărora 

mediul ne fixează poziţia. (Mărgineanu, 1999, 194) 

 

Familia, unul dintre principalii factori sociali care 

influențează individul, le imprimă noilor generaţii 

primele trăsături caracteriale și morale și cele mai 

importante. Familia contribuie la echiparea membrilor ei 

pentru viața socială din afara acesteia. (Runcan, 2008, 

20) 
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Specificul unei familii sănătoase este dat de funcțiile pe 

care le îndeplinește, de sentimentele de dragoste și de 

respect ce-i unește pe soți și pe membrii familiei, de 

atașamentul și solidaritatea acestora, de coeziunea 

grupului. Modelele pentru toate relațiile umane, precum: 

relații de subordonare, relații de supraordonare, relații de 

complementaritate și de reciprocitate, se construiesc tot 

în familie. (Runcan, 2020, 38-39) 

 

Pentru a creşte generaţii tinere sănătoase este necesar ca 

părinţii să îndeplinească corect anumite roluri. Eşecul 

părinţilor în a îndeplini aceste roluri în mod corect se 

poate observa în comportamentele inadecvate ale noilor 

generaţii.  

 

Scopul familiei este unul dublu: „dezvoltarea capacităţii 

de autonomie a membrilor familiei şi creşterea sănătoasă 

a noilor generaţii.” (Muntean, Munteanu, 2011, 53) 

 

 

CONCEPEREA CONȘTIENTĂ ȘI SARCINA 

CONȘTIENTĂ 

 

Expresia: „Pe când erai doar o sclipire în ochii 

părinților tăi” (Lipton, 2008, 227) invocă fericirea 

părinților iubitori, ce-și doresc cu adevărat să conceapă 

un copil. Părinții ar trebui să cultive această sclipire în 

lunile dinainte de a concepe un copil, ei având 

responsabilități importante în crearea unor copii 

sănătoși, inteligenți, eficienți și plini de bucurie. În 

lunile dinaintea concepției, părinții fac inginerie 

genetică cu copiii lor, proces numit imprimare 
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genomică. Este o diferență dacă suntem concepuți în 

iubire, în grabă sau în ură și dacă mama dorește sau nu 

să fie însărcinată. (Lipton, 2008, 227-229). Viitorii 

părinți amprentează copilul pe filieră conștientă și 

inconștientă, concomitent prin prezentul și trecutul lor. 

Prin urmare, pentru a da naștere unor copii curați este 

nevoie de părinți curați, adică liberi de eventualele 

traume majore pe care le pot traversa. În caz contrar, 

textura lor intimă și stilul lor sunt puse în act, 

proliferând într-un lanț fără sfârșit. (Muntean, 

Munteanu, 2011, 192-193) 

 

Există studii foarte recente care atestă faptul că stilul 

parental al părinților determină modul de comportament 

al copiilor, la vârsta adolescenței, în mediul online 

(Runcan, 2015, Runcan, 2017), dar și vulnerabilitatea 

lor în fața unor fenomene precum: cyberbullying-ul 

(Runcan, 2020b), alexithymia (Runcan, 2020a), 

comportamentul autovătămător (Runcan & Nadolu, 

2020) sau sinuciderea. (Runcan, 2020c) 

 

 

ATAȘAMENTUL 

 

Noi, oamenii, suntem ființe care trăim, supraviețuim, 

prosperăm în grupuri sau ne prăbușim în ele. Suntem, 

trup și suflet și cu toate simțurile, specialiști în a ne 

păstra și modela viața în grupuri umane. În noi se 

construiesc fără o contribuție conștientă, încă de la 

naștere, structuri de atașament cu alți oameni, în primul 

rând cu mama noastră. (Ruppert, 2012, 44) 
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Atașamentul matern, cel mai important atașament, este 

forma primară de atașament a fiecărui om, influențează 

viața ulterioară a fiecărui om, determină structura 

fundamentală a psihicului lui, stabilește viitorul său tipar 

de atașament și relație. Forma primară a propriei 

identități a copilului se găsește în atașamentul matern. 

„Copilul este ceea ce este mama sa, este oglinda 

sufletului mamei sale: a structurii ei psihologice și 

emoționale complete.” (Ruppert, 2012, 60-62) 

 

Copilul dezvoltă un atașament și față de tatăl său. 

Atașamentul patern are și el o mare semnificație pentru 

dezvoltarea sufletească a copilului și, implicit, pentru 

viața sa ulterioră. Fiecare copil primește prin tatăl său a 

doua parte a identității sale. La fel ca și mama, tatăl este 

unic pentru fiecare om. Tatăl reprezintă dimensiunea 

masculină cu care băiatul trebuie să se identifice. (Leleu, 

2009, 36). Tatăl îi oferă copilului un punct de vedere 

alternativ asupra lucrurilor față de mamă, fiind o altă 

oglindă decât mama. Tatăl îi completează și lărgește 

copilului viziunea feminină asupra lumii, cu cea 

masculină, punându-i alte limite decât poate mama să o 

facă. Treptat extrage copilul din simbioza cu mama sa, 

revendicând locul său lângă soția sa. Asigură sprijin 

întregii familii. Atașamentul mai sigur față de tată 

stimulează creșterea sufletească a copilului. (Ruppert, 

2012, 65). Așa cum atașamentul față de mamă constituie 

baza pentru percepții și sentimente în alte relații 

comportamentale, tot astfel și calitatea atașamentului 

față de tată constituie caracterul-model pentru multe 

relații ulterioare în viața unui om: cu prietenii, 
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profesorii, partenerii, colegii de muncă și cu proprii 

copii. (Ruppert, 2012, 66-67) 

 

Calitatea atașamentului partenerial depinde în mare 

măsură de calitatea atașamentului matern și patern, pe 

care bărbatul și femeia o aduc în relația lor. (Ruppert, 

2012, 74) 

 

Dacă nu găsim lângă copil, un părinte care să-l iubească 

într-un mod autentic, real și sincer, și care să fie capabil 

să-i satisfacă nevoile de bază ale acestuia, dar și nevoile 

emoționale, acel copil mai are o șansă reală de 

dezvoltare, dacă mai are lângă el o altă persoană de 

atașament, cum ar fi o bunică specială și grijulie sau un 

bunic bun, chiar și o altă persoană de îngrjire, care poate 

dezvolta legături de atașament cu copilul. 

 

Celor patru tipuri de atașament din copilărie le 

corespund patru tipuri de atașament la vârsta adultă: 

 

Un atașament securizant în copilărie (copilul se simte 

în siguranță și nevoile îi sunt satisfăcute de părinte sau 

de o altă personă specială de atașament), duce la vârsta 

adultă la un atașament securizant: adultul se simte 

încrezător în relații, este dispus să ceară ajutor de la 

partener, dar și să ofere sprijin, când este necesar. 

Adultul își păstrează independența, dar își iubește 

partenerul. 

 

Un atașament ambivalent în copilărie (copilul nu 

simte că părintele sau altă personă de atașament îi poate 

satisface nevoile, devine anxios, nesigur și furios), duce 
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la vârsta adultă la un atașament anxios-preocupat: 

teama de respingere îl face pe adult să dezvolte un 

comportament dependent și solicitant. Manifestă o 

obsesie, căci nu concepe să se separe de partener. 

Relațiile sunt dinamizate de foame emoțională, nu de 

iubire sau încredere. 

 

Un atașament evitant în copilărie (părintele sau altă 

personă de atașament este distant și cumva nereactiv la 

nevoile copilului, copilul devine distant emoțional și, la 

nivel subconștient, înțelege că nevoile sale nu pot fi 

satisfăcute), duce la vârsta adultă la un atașament 

distant-evitant: distant emoțional, adultul se manifestă 

ca fiind centrat pe sine și independent. Independența 

este, însă, o iluzie, rezultatul negării importanței celor 

dragi. Dacă partenerul amenință cu despărțirea, acesta se 

face că nu îi pasă. 

 

Un atașament dezorganizat în copilărie 
(comportamentul imprevizibil al părintelui sau al altei 

persoane de atașament îl sperie pe copil. Copilul se 

retrage, devine nereactiv și confuz, nu are o strategie 

pentru a-și satisface nevoile), duce la vârsta adultă la 

un atașament temător-evitant: adultul trece de la o 

extremă la alta, este imprevizibil emoțional și poate 

sfârși într-o relație abuzivă. Este sfâșiat între căutarea 

confortului și teama de a se apropia prea mult, pentru ca 

apoi să fie rănit. (Hemmings, 2019, 156) 

 

Cea mai importantă premiză pentru a asigura o îngrijire 

suficient de bună pentru copil este ca părinții sau alte 

persoane cu care copiii dezvoltă o legătură de atașament 
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să fi avut ei înșiși parte de o îngrijire suficient de bună 

în timpul copilăriei lor. „Este greu să oferi celorlalți 

ceea ce tu însuți nu ai primit.” (Killén, 2003, 30) 

 

Următorii trei factori au o importanță deosebită pentru 

prognoza parentală: părinții au avut posibilitatea să-și 

construiască un atașament securizant cu proprii lor 

părinți sau cu alte persoane, au trăit sentimentul că sunt 

doriți și acceptați, au putut să-și integreze anxietatea și 

experiențele conflictuale în personalitatea lor. 

 

Atașamentul slab, lipsa experienței de a fi acceptat în 

timpul copilăriei și necesitatea de a-și inhiba 

experiențele traumatice, dau o prognoză slabă pentru 

rolul parental. Dacă părinții s-au simțit acceptați și 

prețuiți de proprii lor părinți sau de altcineva decât 

proprii părinți, prognoza pare a fi relativ bună. (Killén, 

1998, 113) 

 

Cele mai importante funcții parentale ale unui părinte 

„suficient de bun” prin care se asigură copilului o 

îngrijire suficient de bună sunt următoarele: „capacitatea 

de a percepe copilul așa cum este”; „capacitatea de a se 

angaja emoțional pozitiv în viața copilului”; 

„capacitatea de empatie în relația cu copilul”; 

„capacitatea de a avea expectanțe realiste în creșterea și 

supravegherea copilului.” (Killén, 2003, 31) 

 

Conform teoriei atașamentului dezvoltate de Bowlby, 

„indiferent de modul în care sunt tratați, toți copiii se 

atașează de persoanele cu responsabilități de îngrijire.” 

(Killén, 2003, 41) 
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Interacțiunea dintre părinți (sau altă persoană specială de 

atașament) și copil este decisivă pentru felul în care 

copilul începe să dezvolte „o percepere a sinelui, a 

persoanelor cu funcții de îngrijire, a ceea ce poate 

aștepta de la acestea și a unor relații importante cu cei 

din jur. Relația și atașamentul față de părinți pun bazele 

pentru propriul rol parental de mai târziu. Copilul învață 

să fie copil în relația cu părinții și să fie părinte în relație 

cu alt copil.” În pofida problemelor dificile, părintele cu 

modele internalizate bine stabilite despre rolul parental 

poate să nu își proiecteze sentimentele de frustrare 

asupra copilului, pe când părintele cu modele slab 

stabilite poate să facă acest lucru. (Killén, 2003, 42) 

 

 

A FI PĂRINTE 

 

„Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, 

îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi 

intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea 

profesională a acestuia, potrivit propriilor lor 

convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt 

datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare 

exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le 

recunoaşte acestuia.” (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 

privind Codul civil, 88) 

 

Rolul de părinte este, probabil, unul dintre cele mai 

grele, dar și importante roluri pe care cineva îl poate 

îndeplini în călătoria vieții. Rolul de părinte te 

vulnerabilizează și te sensibilizează cel mai tare, dar 
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totodată te șlefuiește și te îmbogățește ca dezvoltare 

umană. Un copil îți schimbă perspectiva și, totodată, te 

schimbă și pe tine. Un copil sau un nepot poate da un 

sens aparte vieții și chiar poate fi un scop divin. Copiii 

sunt daruri de la Dumnezeu! 

 

Copiii de azi sunt adulții de mâine și bunicii de 

poimâine, ei reprezentând adevărate punți între 

generații, prin care se transmite mai departe valoroasa 

moștenire spirituală și culturală și a generațiilor de ieri și 

de alaltăieri. Evoluția societății este influențată de 

modul în care generațiile prezente și cele viitoare sunt 

crescute și educate. Astfel, partenerii trebuie să-și fi 

împărtășit gândurile și așteptările referitoare la rolul de 

bărbat sau femeie, tată sau mamă, să fie conștienți că 

nașterea copilului va implica o perioadă de modificări 

inerente care se vor resimți în două planuri: în cel 

conjugal, cât și în cel al relației triunghiulare formate 

din mamă, tată și copil. Conștientizarea 

responsabilităților pe care un părinte le are față de copil 

este necesară chiar înaintea momentului concepției. 

Acesta este primul pas pentru a fi un părinte responsabil. 

(Bonchiș, 2011, 70). Simbolic, tatăl are rolul 

fundamental de separare. El le permite mamei și 

copilului să depășească starea de fuziune, favorizând 

accesul copilului la autonomie prin acceptarea limitelor. 

(Antoine, 2008, 79) 

 

Este bine ca părinții să le acorde copiilor, cât mai de 

timpuriu, libertatea de a alege și de a acționa, pe viitor 

acest fapt ducând la formarea unui adult independent, 

care va ști mai bine cum să-și rezolve problemele 
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personale. Părinții trebuie să-și obișnuiască copiii cu 

rezolvarea problemelor și, în funcție de vârstă și de 

nivelul lor de dezvoltare, să le permită participarea la 

luarea deciziilor care le influențează viața. Părinții, de 

asemenea, trebuie să-și formeze copiii și pentru a face 

față eșecului, nu doar succesului. Este important să ne 

pregătim copiii pentru succes și pentru eșec. Așa ne vom 

ajuta copiii să devină niște maturi echilibrați, autentici și 

sănătoși. 

 

Nimic nu funcționează cum trebuie în viața copilului 

dacă nevoia acestuia de iubire nu este satisfăcută. Doar 

un copil care se simte cu adevărat iubit și înconjurat de 

afecțiune se poate dezvolta la un potențial maxim. Dar 

nu este suficient numai să iubești copilul, ci să-l faci pe 

copil, prin acțiuni și cuvinte, să simtă iubirea de părinte. 

(Runcan, 2020, 135) 

 

Părinții nu sunt singurele influențe din viețile copiilor 

lor, dar este important ca această influență să fie cea mai 

puternică și cea mai bună din viețile lor. Când familia nu 

reușește să le ofere copiilor educația sănătoasă de care 

aceștia au nevoie, impactul asupra vieților lor poate fi 

distrugător și le poate fura șansa de a deveni oameni de 

ispravă. Rolul de părinte este extrem de important, 

reprezentând cea mai nobilă vocație pe care o poate avea 

cineva în viață. Părinții educă niște adulți în devenire. 

Părinții formează viitori adulți și viitoare familii; însă, 

deși vor numai binele copiilor și al familiei, e posibil să 

nu știe prea bine cum să procedeze. (McGraw, 2007,  

12-32) 
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Impactul părinților asupra copiilor variază de la 

aspectele evidente la cele subtile, de la solid și sănătos la 

pervers și distructiv. Influențele părinților mai puțin 

evidente sunt și cele mai puternice, cele care se vor 

strecura, fără ca ei să-și dea seama, în gândurile, 

sentimentele, convingerile și atitudinile lor. Copiii nu au 

avut niciun cuvânt de spus în legătură cu modul în care 

i-au crescut părinții lor, așa cum copiii nu au avut de 

ales când au fost programați de părinți cum să-și 

crească, la rândul lor, copiii, dar copiii ajunși adulți, au 

abilitatea de a alege cum să reacționeze la toate 

evenimentele și împrejurările copilăriei lor. (McGraw, 

2007, 112-118) 

 

Fiecare părinte și fiecare copil, fără excepție, au un mod 

specific de a interacționa cu ceilalți. În literatura de 

specialitate, relația dintre părinți și copii a fost frecvent 

descrisă prin conceptul de stil parental. „Stilurile 

parentale reprezintă grupuri de atitudini și 

comportamente interactive.” (Cojocaru, 2008, 61). Stilul 

parental, indiferent dacă se potrivește sau nu copilului, 

influențează puternic dinamica relațională din familie, 

precum și succesul în calitate de părinte. Abilitatea de a 

rezolva eficient problemele din familie depinde de 

înțelegerea stilului parental și de adaptarea acestuia la 

comportamentul copiilor, pentru a ajunge la 

compatibilitate. Chiar dacă este vorba de un stil parental 

dominant, nu există niciunul permanent, toate putând fi 

modificate pentru a se potrivi interacțiunii familiale, în 

funcție de diversele situații și circumstanțe. (McGraw, 

2007, 139-141) 
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Stilurile parentale au fost conceptualizate în jurul a două 

caracteristici principale: căldura părintească și controlul 

parental. Căldura părintească se referă la „măsura în 

care părinții întăresc individualitatea, autonomia, 

afirmarea de sine a copilului prin susținerea, acordul și 

încuviințarea nevoilor și cerințelor speciale ale 

acestuia.” (Turliuc, 2004, 239, apud Baumrind, 1991 b, 

62).  Controlul parental se referă la tot ceea ce părinții 

întreprind pentru a integra copilul în ansamblul familiei, 

constând în „cerințe mature, supervizare, efort 

disciplinar și sancționarea binevoitoare a copilului care 

nu ascultă.” (Turliuc, 2004, 239, apud Baumrind, 1991 

b, 61-62). Combinând cele două caracteristici, putem 

distinge „patru stiluri parentale: exigent, autoritar, 

permisiv, neimplicat.” (Parent, Drapeau, Brousseau, 

Pouiliot, 2008, 15) 

 

Stilul parental exigent: atât căldura părintească cât și 

controlul parental au un nivel înalt. Părinții sunt orientați 

pe copil, manifestă sensibilitate, le arată deseori 

afecțiune copiilor, și impun standarde extrem de înalte 

de comportament. Părinții au cerințe realiste față de 

copii, stabilesc reguli clare și monitorizează respectarea 

acestora. Propriul comportament este constant. Copilului 

i se permite să-și exprime propriile puncte de vedere. 

(Roman, 2011, 75). O anumită libertate le este acordată 

copiilor și le este stimulată dezvoltarea treptată a 

independenței, spre deosebire de părinții autoritari, care 

încearcă să obțină ascultarea copiilor în detrimentul 

independenței lor. Disciplinarea înseamnă ghidare 

competentă în rezolvarea problemelor, încurajarea 
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copilului să încerce noi activități, dezvoltarea 

responsabilității sale. (Turliuc, 2004, 231) 

 

Ca umare a parentingului exigent, copilul are rezultate 

pozitive, tendința de a fi independent, o stimă de sine 

ridicată, dorință de afirmare, manifestând mai frecvent 

comportamente dezirabile și mai rar comportamente 

deviante. Referitor la activitatea școlară, copilul se 

descurcă bine la școală, manifestă curiozitate, este 

prietenos, cooperant și receptiv la mesajele transmise de 

părinți. (Roman, 2011, 77) 

 

Stilul parental autoritar: controlul parental are un nivel 

înalt, iar căldura părintească are un nivel scăzut. Părinții 

autoritari aplică amenințări și pedepse exagerate. Impun 

standarde foarte severe, impun multe reguli care trebuie 

respectate, fără a ține cont de necesitățile reale ale 

copiilor. În cazul în care copiii își exprimă opiniile, nu 

sunt ascultați, fapt ce frânează procesul de luare 

independentă a deciziilor. Părinții nu-i arată copilului 

afecțiune. Ei pot induce frica. Pentru a ieși din această 

rigiditate, copiii crescuți de părinți autoritati deseori 

devin rebeli. (Roman, 2011, 75) 

 

Ca urmare a parentingului autoritar, copilul are 

competențe și responsabilități scăzute, îi lipsește 

spontaneitatea, inițiativa și refuză responsabilitățile. 

Comportamentul hiperprotector al părinților poate să-l 

facă pe copil să creadă că părinții săi nu-l consideră 

capabil să se descurce singur, fapt ce duce la o stimă de 

sine scăzută și o încredere în propriile forțe adesea 

scăzută. Adultului care se comportă ca un copil îi este 
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mai greu să se integreze în lumea adulților, care deja 

sunt maturizați din punct de vedere biologic și psihic. 

Copiii pot adopta comportamente extreme: se pot 

interioriza, pot deveni timizi și inhibați, sau pot deveni 

persoane rebele și autoritare. (Roman, 2011, 77). Ei se 

conformează deciziilor parentale de teama consecințelor 

și nu ca urmare a unei decizii morale bine gândite. 

(Turliuc, 2004, 230) 

 

Stilul parental pemisiv: căldura părintească are un nivel 

ridicat și controlul parental are un nivel scăzut. Părinții 

sunt orientați pe copil și manifestă sensibilitate, 

afecțiune, toleranță față de copil. Părinții își ascultă 

copilul și îl încurajează să-și exprime opiniile. Părinții 

nu comunică suficient de ferm cu copiii, apărând 

dificultăți de relaționare. Trec cu vederea 

comportamentul inadecvat al copiilor. Stabilesc puține 

reguli. Nu sunt consecvenți nici cu privire la 

monitorizarea și respectarea regulilor, nici cu privire la 

disciplină. (Roman, 2011, 75-76) 

 

Ca urmare a parentingului permisiv, copilul manifestă 

frecvent o bună-dispoziție, dar, în schimb, tinde să aibă 

o încredere de sine scăzută. Îi lipsește responsabilitatea 

socială. Nu perseverează dacă se confruntă cu sarcini 

dificile. Comportamentele inadaptative ale copiilor sunt 

mai frecvente, ele având consecințe grave asupra 

activității de învățare. În acest moment, părintele își dă 

seama că stilul său parental este greșit și ia măsuri. 

Copiii cu părinți permisivi  tind să fie impulsivi, lipsiți 

de maturitate și dependenți de adulți. (Roman, 2011, 

78). Capacitatea de cooperare necesară în situațiile 
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sociale este diminuată datorită lipsei de îndrumare 

parentală și de control parental. (Turliuc, 2004, 230) 

 

Stilul parental neimplicat reunește niveluri scăzute ale 

căldurii și controlului. Părinții își încurajează și susțin 

copilul în mică măsură, fiind chiar detașați și neimplicați 

emoțional. Copiilor nu li se impun reguli de către 

părinți, nu primesc suficientă atenție, susținere sau 

sprijin. (Roman, 2011, 76). Acest stil parental include la 

rândul său două categorii: cea a părinților neimplicați și 

indiferenți și cea a părinților care resping copilul. 

(Turliuc, 2004, 231) 

 

Deoarece părinții se preocupă de propria persoană și nu 

de copil, acest stil parental este asociat mai des cu 

rezultate negative. Această lipsă de implicare poate avea 

ca rezultat un atașament insecurizant. Copiii manifestă o 

competență socială scăzută, existând riscul de a dezvolta 

comportamente deviante. (Roman, 2011, 78) 

 

Semnificația unui stil parental depinde și de maniera în 

care copilul înțelege practicile parentale, practici ce 

depind de contextul cultural general. Ceea ce simte 

copilul este influențat de modul în care copilul 

interpretează aceste practici. (Roman, 2011, 79) 

 

Toți părinții doresc binele copilului lor, dar nu toți au 

același stil de educație. Dintre diferitele abordări, mulți 

adoptă practici parentale pozitive care cuprind 

următoarele comportamente care facilitează dezvoltarea 

sentimentului de competență la copil: 

- părintele ascultă și respectă nevoile copilului; 
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- părintele caută să-și ghideze copilul în loc să-l 

controleze sau să-l domine; 

- părintele deține autoritatea, dar o aplică cu 

blândețe: părintele vrea să responsabilizeze copilul 

mai degrabă decât să-l facă să se supună de frică; 

- părintele nu utilizează pedepsele, deoarece ele l-ar 

face pe copil să se simtă prost și umilit în loc să-l 

învețe să acționeze corect; 

- când copilul greșește, părintele îi dă o explicație 

logică sau îl încurajează să o corecteze; 

- părintele nu-l lasă pe copil să facă ce vrea, îi 

impune reguli; 

- părintele, în loc să-și confrunte copilul, îi cere să 

coopereze; 

- părintele recunoaște când greșește. (Vallerand, 

2008) 

 

Parentalitatea pozitivă înseamnă a fi orientat total către 

pozitiv, constructiv! Înseamnă adoptarea unor strategii 

care răspund nevoilor copilului în ceea ce privește 

afecțiunea, securitatea, apartenența și legăturile sigure, 

în care părinții demonstrează căldură, toleranță, 

sensibilitate, receptivitate și sprijin pentru copilul lor: 

1) părintele îi spune copilului ce să facă în loc să-i 

interzică să facă un lucru; 

2) părintele îl face pe copil să reflecteze; 

3) părintele își recunoaște emoțiile; 

4) părintele evită etichetele; 

5) părintele preferă să-l facă pe copil să-și corecteze 

greșeala în loc să-l pedepsească; 

6) părintele încurajează bunele comportamente; 

7) părintele nu face presupuneri. (Vallerand, 2008) 



Seria AUTENTIC 

240 
 

Cu toate că toți părinții le doresc binele copiilor lor, 

există și situații în care părinții se complac în 

comportamente dăunătoare, cu efecte de durată asupra 

dezvoltării copiilor. Ar putea fi neintenționate, dar răul 

este făcut. Practicile parentale negative includ o serie de 

acțiuni care afectează comportamentul și psihologia 

copilului: 

1) părintele mustră copilul chiar dacă a spus 

adevărul; 

2) părintele ceartă, pedepsește și lovește copilul în 

fața tuturor; 

3) părintele îi dă copilului mai multe sfaturi și îl 

încurajează mai puțin; 

4) părintele nu-i oferă copilului suficientă 

afecțiune; 

5) părintele nu-și susține copilul când acesta are 

cel mai mult nevoie de el; 

6) părintele își compară copilul cu alți copii; 

7) părintele nu este niciodată mândru de realizările 

copilului; 

8) părintele vede tot ceea ce face copilul într-o 

lumină negativă și este mereu critic cu el; 

9) părintele nu face eforturi pentru a înțelege și 

respecta sentimentele copilului; 

10) părintele nu-i arată copilului modul corect de a 

face lucrurile; 

11) părintele nu-i dă copilului un exemplu bun; 

12) părintele nu-l lasă pe copil să facă alegeri; 

13) părintele îți răsfață copilul până ce acesta devine 

arogant; 

14) părintele își ajută copilul chiar și la rezolvarea 

celor mai mici probleme; 
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15) părintele își intimidează fizic copilul; 

16) părintele oferă răspunsuri scurte și 

morocănoase. (Garoo, 2020) 

 

Consecințele practicilor parentale negative sunt grave și 

pot avea repercusiuni pe termen lung: lipsa empatiei față 

de ceilalți, dificultăți în a stabili o relație de prietenie și 

relații durabile, dezvoltarea anxietății și a depresiei, 

tulburări psihologice, comportament infracțional.  

 

 

PĂRINȚII CA FACTOR DE RISC ÎN 

DEZVOLTAREA VIITORULUI ADULT 

 

Fără să-și dea seama, părinții desenează în inconștientul 

copiilor trăsăturile personalității lor. Mulți copii 

reproduc comportamentele pe care le detestă cel mai 

mult la părinții lor. În ceea ce privește unele 

caracteristici, sunt chipul și asemănarea lor. (Cury, 

2011, 140) 

 

Părinții trebuie să formeze autori și nu victime ale 

propriei vieți. (Cury, 2005, 168). Părinții sunt datori să 

asigure ambientul firesc, atmosfera de mulțumire, 

bucurie și dragoste, să cultive permanent încrederea în 

sine și în toți acei care îi sunt în preajmă, și securitatea. 

Copiii frustrați de afecțiune (trei din patru) vor ajunge 

tineri și adulți cu tulburări de comportament. (Petroman, 

2005, 15). „Mediul familial îl satisface pe copil în 

măsura în care răspunde trebuințelor sale elementare, 

adică în măsura în care este un mediu afectiv și 

protector, dublă condiție indispensabilă pentru ca ființa 



Seria AUTENTIC 

242 
 

tânără să învețe, să se construiască pe sine, să se situeze 

în raport cu ceilalți, să se polarizeze din punct de vedere 

sexual, efectuând fără pericol primele sale experiențe 

sociale și sentimentale.” (Runcan, 2020, 38, apud Berge, 

1970, 89) 

 

Mai jos vă prezentăm câteva dintre situațiile în care 

părinții devin factori de risc în dezvoltarea viitorului 

adult: 

 mame și fiice: fiica nu va întâmpina nicio 

problemă cu latura feminină, dacă mama este atractivă 

în feminitatea ei. În cazul în care fiica vede în mama ei 

numai aspectele negative ale existenței ca femeie, ea va 

avea nesiguranță în a-și trăi propria condiție de femeie. 

(Ruppert, 2012, 63) 

 mame și fii: băieții atașați de figura mamei nu au 

ieșit niciodată dintr-un model de relaționare infantilă și 

caută acest model prin cererile afective din viața adultă. 

(Fromm, 2018, 109) 

 tați și fiice: atașamentul stabil față de tată îi 

facilitează fiicei căutarea unui partener de încredere; un 

atașament „nesănătos” față de tată nu duce la relații 

parteneriale reușite. (Ruppert, 2012, 67-69). Tații ocupă 

un loc esențial în construirea personalității fiicelor. 

(Braconnier, 2008, 263) 

 tați și fii: în mod ideal, „tatăl este pentru fii un 

model de masculinitate, forță, încredere, înțelepciune și 

umor.” (Ruppert, 2012, 69). „Dacă, în copilărie, bărbatul 

nu a cunoscut dialogul intim și afectuos cu tatăl, devine 

insensibil.” (Leleu, 2009, 76) 

 tați lipsă: absența tatălui duce la constituirea 

cuplului mamă-fiu, locul tatălui luat de către fiu, 
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persistența influenței mamei, dificultatea băiatului de a 

se maturiza afectiv și sexual. (Leleu, 2009, 36); 

„dificultățile băieților de a deveni bărbați sunt legate 

mai des de absența reală sau afectivă a taților decât de o 

dragoste excesivă a mamelor.” (Braconnier, 2009, 29) 

 mama supraprotectoare: cel mai puternic 

impediment în dezvoltarea și autonomizarea copilului. 

(Jurca, 2014, 141); „o mamă care nu pare câtuși de puțin 

dispusă să-și lase fiul să devină bărbat, care, neobosită și 

altruistă, îi poartă de grijă, nescăpându-i nimic din ceea 

ce l-ar putea împiedica pe fiu să devină bărbat și să se 

căsătorească.” (Jung, 1994, 142) 

 lipsa cronică de atenție și ignorarea sistematică 

din partea părinților duce la labilitate (imaturitate) 

emoțională și căutarea excesivă a atenției. (Jurca, 2018, 

208); copilul de azi va deveni „istericul” de mâine, care 

caută cu orice preț să capteze atenția, prin orice fel de 

comportament. (Jurca, 2014, 140) 

 părinții depresivi: „mai târziu, în viață, copilul va 

căuta în mod inconștient un partener în care să perceapă 

această aură de doliu, la fel ca și părintele său. Nu vede 

nicio șansă să-și realizeze bucuria și pofta de viață într-o 

relație apropiată.” (Ruppert, 2012, 169) 

 controlorii: copiii acestor părinți au un simț al 

identității foarte neclar: nu se pot percepe ca fiind 

separați de părinții lor, nu pot face diferența între 

nevoile lor și cele ale părinților lor și se simt 

neputincioși. (Forward, 2017, 67) 

 abuzatorii sexuali: „orice adult care a fost 

molestat în copilărie se simte inevitabil inadecvat, fără 

valoare și rău/stricat.” (Forward, 2017, 150). Marea 
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majoritate a victimelor incestului au dificultăți 

relaționale în stadiul de adulți. (Forward, 2017, 151) 

 părinții dependenți de alcool sau droguri: abuzul 

de alcool sau droguri pare să aibă un puternic caracter 

intergenerațional. (Decsei-Radu, 2011, 380) 

 părinții stresați de sărăcie: „diminuarea 

potențialului de adaptare al adulților care au crescut în 

astfel de familii.” (Muntean, Munteanu, 2011, 135) 

 violența domestică: copiii maltratați, în cea mai 

mare măsură, vor deveni adulți nefericiți și apoi părinți 

abuzivi. (Muntean, Munteanu, 2011, 123). Reziliența 

persoanei adulte față de violența suportată în copilărie se 

vede cel mai bine în modul din care își îndeplinește 

funcțiile parentale. (Muntean, Munteanu, 2011, 23) 

 divorțul: nu condamnă neapărat copiii la 

suferință. (Jourdan-Ionescu et al., 2013, 208-210). Fiilor 

taților divorțați le este mai greu să se diferențieze de 

mamă, pentru a-și construi identitatea masculină și le 

lipsește stima de sine. (Leleu, 2009, 30) 

 traumele existențiale ale părinților: părinții 

traumatizați își transferă inconștient experiențele în 

copil, iar el se identifică inconștient cu soarta părinților 

săi, urmarea fiind o confuzie parțială de identitate ori 

sentimentul unei identități fragmentate. (Ruppert, 2012, 

145) 

 adopția: depinde de părinții adoptivi să le asigure 

mediul care le permite să-și dezvolte cel mai înalt 

potențial. (Lipton, 2008, 239) 

 recăsătorirea și efectele ei: copiii și tinerii care 

trăiesc în familii cu părinți vitregi sunt expuși unui risc 

crescut de atac sexual și parental. (Muntean, 2011, 88)  
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Diversele situații dificile prezentate mai sus riscă să 

influențeze în mod negativ procesele de dezvoltare ale 

copiilor. Unii copii reușesc în mod natural să dea 

dovadă de reziliență, dar alții pot fi zdruncinați și pot 

deveni vulnerabili. Copiii vor trebui să beneficieze de 

acompaniament pentru a plasa contextul dificil din 

istoria lor de viață și pentru a se putea proiecta în viitor 

cu speranță. (Jourdan-Ionescu et al., 2013, 238-239) 

 

 

 

ASISTENȚA SOCIALĂ CENTRATĂ PE FAMILIE 

 

Asistentul social este responsabil de intervenție, în timp 

ce membrii familiei sunt responsabili de viețile lor. 

Obiectivul principal al asistentului social este să ajute 

familia să-și rezolve problema. (Neagoe, 2007, 43). 

Pentru a realiza o intervenție complexă, calificarea 

trebuie dublată de competență. Este necesar ca asistentul 

social să știe cum să acționeze în diferite situații, de 

aceea, asistentul social trebuie să beneficieze de o 

formare continuă deoarece problemele și situațiile 

sociale sunt într-o continuă schimbare. (Runcan, 2020, 

82). Asistentul social trebuie să realizeze programe de 

intervenție individuale și de grup. Tehnicile de 

intervenție sunt: anchetele sociale, studiile de caz, 

interviurile, observația și consilierea. Familia are nevoie 

de suport mai ales în momentele de criză sau de ruptură, 

atunci când se separă soții, părinții de copii, când își 

face apariția o pierdere, o boală, un handicap. (Runcan, 

2008, 72) 
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Tehnica asistenței sociale centrate pe familie se bazează 

pe următoarele trei etape: 

- investigația socială: se caută cauzele care au 

provocat problema; 

- diagnoza socială: se analizează informațiile pentru 

a fi înțelese; 

- terapia socială: se încearcă rezolvarea problemei și 

redobândirea echilibrului inițial cu ajutorul unor 

măsuri și metode specifice. (Runcan, 2020, 69) 

 

Recomandări privind educația părinților și a viitorilor 

părinți:  

- dezbaterea publică a rolului părinților, 

sensibilizarea părinților privind nevoia de îmbunătățire a 

educației familiale, mediatizarea și valorizarea mai 

puternică a educației parentale; 

- elaborarea de strategii și programe de dezvoltare 

socio-educaționale, în sensul adaptării ofertei 

educaționale și a sprijinului social/asistenței sociale la 

nevoile reale ale familiei, creșterea eficacității și 

eficienței serviciilor și programelor educaționale 

adresate familiei (de informare, consiliere și sprijin), în 

strânsă corelație cu politicile sociale destinate familiilor; 

- evaluarea și modificarea, unde e cazul, a 

legislației, strategiilor și programelor elaborate pentru 

populația țintă: familii monoparentale, familii cu nivel 

scăzut al veniturilor și al formării profesionale, familii 

din mediul rural, familii cu cazuri de violență domestică 

etc.; 

- elaborarea de politici educaționale având ca scop 

promovarea educației pentru familie, educației 

părinților, dezvoltării conștiinței educative parentale și 
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responsabilizării părinților (a viitorilor părinți) cu privire 

la creșterea și educarea copiilor. 

 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Maturitatea înseamnă echilibru și adaptare. Omul matur 

este un om independent. El este responsabil de actele 

sale și nu părinții. După căsătorie și după ce are copii, 

responsabilitatea sa se extinde și asupra partenerului de 

viață, precum și a copiilor. Omul matur este un om 

chibzuit, precaut, stăpânit; el este un om de caracter și 

voință. Ca urmare a integrării sale sociale și a 

responsabilității legate de această integrare, omul matur 

ajunge la o apreciere justă și obiectivă a valorii sale. 

Omul matur încetează să mai fie plin numai de sine 

însuși și e capabil să judece și să aprecieze și pe alții. 

Conștiința persoanei sale, luată ca centru al Universului, 

atât de caracteristică adolescentului și copilului, este în 

declin. (Mărgineanu, 1999, 292-293) 

 

Aceasta este descrierea unui adult. Uneori, realitatea 

este însă alta, adulții semănând mai mult sau mai puțin 

cu descrierea de mai sus. Una dintre cauzele care 

provoacă aceste diferențe poate fi explicată prin modul 

în care părinții își cresc copiii, viitorii adulți, de aici 

rezultând și necesitatea temei supuse cercetării.  

 

Pentru realizarea acestui studiu am ales cercetarea 

cantitativă pentru a măsura atitudini, opinii, 

comportamente și alte tipuri de variabile, aplicând un 

instrument de cercetare, și anume chestionarul, pe un 
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eșantion din populația vizată. Chestionarul cuprinde 24 

întrebări închise cu opțiune unică de răspuns, cu 

excepția întrebării Q12 care este o întrebare închisă cu 

alegere multiplă.  

 

Pentru descrierea socio-demografică a participanților, 

am colectat date cu privire la vârstă, gen, număr de 

copii, ultima școală absolvită, stare civilă și rezidență. 

 

Aplicarea chestionarelor a avut loc în perioada            

16-23.05.2020. 

 

După modalitatea de abordare a analizei datelor, am ales 

cercetarea cantitativă de tip cvasi-experimentală 

(cercetarea de tip cauză-efect), și anume evidențierea 

importanței părinților în formarea viitorului adult. 

 

Metoda de cercetare aleasă este ancheta sociologică în 

scris (indirectă), fără să existe comunicare între 

participanții la cercetare și cercetător. Acest tip de 

anchetă s-a realizat prin intermediul internetului, prin 

trimiterea unui link care ducea la o pagină de internet 

unde chestionarul putea fi completat.  

 

Întrebările de cercetare sunt următoarele: 

 

Îc.1: Există o relație între răspunsul părinților cu privire 

la momentul în care începe influența lor asupra 

viitorului adult și (1) nivelul de educație al părinților? 

(beneficiul informației) sau (2) numărul de copii pe care 

îi au (beneficiul experienței în creșterea copiilor)? 
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Îc.2: Există o relație între stilul parental exercitat de 

părinți și stilul parental al copiilor deveniți părinți? 

 

Îc.3: Există o relație între răspunsul părinților cu privire 

la situațiile în care ei pot reprezenta un factor de risc în 

formarea viitorului adult și numărul de copii pe care îi 

au? 

 

Scop: Identificarea percepției părinților cu privire la 

importanța lor în formarea viitorului adult. 

 

Obiective:  

 

O1: Stabilirea relației dintre opinia părinților cu privire 

la momentul în care începe influența lor asupra 

viitorului adult și (1) nivelul de educație al părinților și 

(2) numărul de copii pe care aceștia îi au. 

 

O2: Stabilirea relației dintre stilul parental exercitat de 

părinți și stilul parental al copiilor deveniți părinți. 

 

O3: Stabilirea relației dintre răspunsul părinților cu 

privire la situațiile în care ei pot reprezenta un factor de 

risc în formarea viitorului adult și numărul de copii pe 

care îl au. 

 

Ipoteze:  

 

Ip.1: Nivelul de informare al părinților cu privire la 

momentul în care începe influența lor asupra viitorului 

adult crește odată cu (1) nivelul lor de educație și (2) 

numărul de copii pe care aceștia îi au. 
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Ip.2: Stilul parental exercitat de părinți influențează stilul 

parental al copiilor deveniți părinți. 

 

Ip.3: Cu cât părinții au mai mulți copii, cu atât identifică 

mai bine situațiile în care ei pot reprezenta factori de 

risc în formarea viitorului adult. 

 

Variabile independente: nivelul de educație al 

părinților, numărul de copii pe care părinții îi au, stilul 

parental exercitat de părinți, numărul de copii. 

 

Variabile dependente: momentul în care începe 

influența părinților asupra viitorului adult, stilul parental 

al copiilor deveniți părinți, situațiile în care părinții pot 

reprezenta factori de risc în formarea viitorului adult. 

 

Populația țintă: părinții din rețeaua noastră informală. 

 

Lotul de cercetare este format din 71 părinți cu vârste 

între 20 și 69 de ani, 42 de gen feminin, 29 de gen 

masculin, având între 1 și 6 copii. În ceea ce privește 

ultimul nivel de studii absolvit, acesta începe de la 

școala profesională până la doctorat, iar mediul de 

rezidență este urban (61 respondenți) și rural (10 

respondenți).  

 

Metoda de eșantionare aleasă: eșantionare 

nonprobabilistică, selecția arbitrară, respondenții 

primind link-ul chestionarului. 

 

Prelucrarea datelor obținute s-a făcut folosind programul 

SPSS. 
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REZULTATE, INTERPRETĂRI ȘI DISCUȚII 
 

Pentru a testa ipotezele propuse și a prelucra datele 

obținute în urma aplicării chestionarului s-a utilizat 

programul SPSS în varianta 15.0 for Windows.  

 

Operaţiile statistice utilizate au fost: 

 

(a) Analiza de frecvenţă pentru toate întrebările din 

chestionar; 

 

(b) Testul exact Fisher pentru testarea asocierii valorilor 

celor două variabile: momentul în care începe influența 

părinților asupra viitorului adult și (1) nivelul de 

educație al părinților și (2) numărul de copii al părinților 

(ipoteza 1); stilul parental exercitat de părinți și stilul 

parental al copiilor deveniți părinți (ipoteza 2); numărul 

de copii și situațiile în care părinții pot reprezenta factori 

de risc în formarea viitorului adult (ipoteza 3). 

 

În cele ce urmează, vom trata pe rând fiecare ipoteză, 

pentru a prezenta rezultatele obținute, și câteva 

întrebări/operații statistice care au avut rezultate 

interesante. 

 

Ip.1: Nivelul de informare al părinților cu privire la 

momentul în care începe influența lor asupra 

viitorului adult crește odată cu (1) nivelul lor de 

educație și (2) numărul de copii pe care aceștia îi au. 

 

Pentru a verifica această ipoteză am calculat valoarea p 

cu ajutorul testului exact Fisher pentru a testa asocierea 



Seria AUTENTIC 

252 
 

valorilor celor două variabile: momentul în care începe 

influența părinților asupra viitorului adult și (1) nivelul 

de educație al părinților și (2) numărul de copii ai 

părinților. 

 

Valoarea testului exact Fisher pentru variabilele: 

momentul în care începe influența părinților asupra 

viitorului adult și (1) nivelul de educație al părinților 

este 16.362, p = 0.217. Există o corelație slabă între 

nivelul de educație al părinților și răspunsul părinților cu 

privire la momentul în care începe influența lor asupra 

viitorului adult, prin urmare odată cu creșterea nivelului 

de educație, părinții nu sunt mai informați cu privire la 

momentul în care începe influența lor asupra viitorului 

adult. 

 

Valoarea testului exact Fisher pentru variabilele: 

momentul în care începe influența părinților asupra 

viitorului adult și (2) numărul de copii ai părinților este 

13.847, p = 0.467. Există o corelație slabă între numărul 

de copii al părinților și răspunsul părinților cu privire la 

momentul în care începe influența lor asupra viitorului 

adult, prin urmare odată cu creșterea numărului de copii 

pe care îl au, experiența lor nu este în beneficiul 

copiilor, părinții nefiind mai informați cu privire la 

momentul în care începe influența lor asupra viitorului 

adult.  
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Tabelul 1. Chi-Square Tests 
 

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Exact 

Sig. 

(2-
sided) 

Exact 

Sig. 

(1-
sided) 

Point 
Probability 

nivel de 
educație 

Fisher's 
Exact 

Test 

16.362     .217     

număr 

de copii 

Fisher's 

ExactTest 
13.847     .467     

 

Prin urmare, putem concluziona că ipoteza Ip.1: Nivelul 

de informare al părinților cu privire la momentul în care 

începe influența lor asupra viitorului adult crește odată 

cu (1) nivelul lor de educație și (2) numărul de copii pe 

care aceștia îl au, se respinge. 

 

Este interesant să reținem răspunsurile la întrebarea: 

Când credeți că începe influența părinților asupra 

viitorului adult? Din tabelul frecvențelor, rezultă că doar 

25,4% dintre respondenți știu când începe influența 

părinților asupra viitorului adult și anume când viitorii 

părinți doresc să conceapă un copil. 

 

Ip.2: Stilul parental exercitat de părinți influențează 

stilul parental al copiilor deveniți părinți. 

 

Valoarea testului exact Fisher pentru variabilele: stilul 

parental exercitat de părinți și stilul parental al copiilor 

deveniți părinți este 13.713, p = 0.017. Deoarece 

valoarea lui p ≤ 0.05, ipoteza se confirmă. 
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Tabelul 2. Chi-Square Tests 
 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Fisher's Exact 

Test 
13.713     .017     

  

În continuare, prezentăm corelarea variabilelor incluse 

în întrebările „Gândindu-vă la copilăria dumneavoastră, 

care dintre afirmațiile de mai jos, vi se potrivește cel mai 

mult?“ și „Gândindu-vă la calitatea dumneavoastră de 

părinte, care dintre afirmațiile de mai jos, vi se 

potrivește cel mai mult?“  

 

Variantele de răspuns sunt o explicație a celor patru 

stiluri parentale. Am evitat să folosim terminologia 

specifică în construirea acestor variante de răspuns, 

deoarece nu am cunoscut gradul de familiarizare al 

respondenților cu acești termeni, existând riscul de a 

îngreuna sarcina respondenților (am folosit eșantionarea 

nonprobabilistică, selecția arbitrară, singura condiție 

pentru a participa la cercetare fiind cea de părinte). 

 

Astfel, variantele de răspuns, aferente celor patru stiluri 

parentale, sunt: 

 

a) părinții mi-au impus reguli și mi-au permis să-mi 

exprim propriile opinii = stilul exigent; 

 

b) părinții mi-au impus reguli și nu mi-au permis să-mi 

exprim propriile opinii = stilul autoritar; 
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c) părinții nu mi-au impus reguli și mi-au permis să-mi 

exprim propriile opinii = stilul permisiv; 

 

d) părinții nu mi-au impus reguli și nici nu s-au interesat 

de propriile mele opinii = stilul neimplicat; 

 

și  

 

a) copiilor mei le impun reguli și le permit să-și exprime 

propriile opinii= stilul exigent; 

 

b) copiilor mei le impun reguli și nu le permit să-și 

exprime propriile opinii= stilul autoritar; 

 

c) copiilor mei nu le impun reguli și le permit să-și 

exprime propriile opinii= stilul permisiv; 

 

d) copiilor mei nu le impun reguli și nici nu mă 

interesează propriile lor opinii= stilul neimplicat. 

 

Așa cum reiese din cercetare, 39 dintre respondenți, 

adică 54,9% au declarat că părinții le-au impus reguli 

și le-au permis să-și exprime propriile opinii. Dintre 

aceștia, 38 respondenți duc mai departe modelul în viața 

lor adultă, educându-și proprii copii după aceleași 

principii: copiilor mei le impun reguli și le permit să-și 

exprime propriile opinii, 1 respondent alegând un alt 

model, acela conform căruia: copiilor mei le impun 

reguli și nu le permit să-și exprime propriile opinii. În 

ceea ce privește acest stil parental (stilul exigent), 

majoritatea respondenților, care au fost educați de 
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părinți conform principiilor acestui stil parental, duce 

mai departe acest model. 

 

Pentru varianta a doua de răspuns care corespunde 

stilului parental autoritar: părinții  mi-au impus 

reguli și nu mi-au permis să-mi exprim propriile 

opinii, au optat 22 de respondenți, dar la maturitate au 

schimbat stilul parental adoptat în educarea propriilor 

copii, astfel încât, 20 dintre ei adoptă stilul exigent: 

copiilor mei le impun reguli și le permit să-și exprime 

propriile opinii, 1 respondent își menține stilul autoritar 

de care a beneficiat în copilărie: copiilor mei le impun 

reguli și nu le permit să-și exprime propriile opinii, iar 1 

respondent adoptă stilul parental permisiv: copiilor mei 

nu le impun reguli și le permit  să-și exprime propriile 

opinii. 

 

În cazul marii majorități a părinților, care în copilărie au 

fost educați conform principiilor stilului parental 

autoritar, se observă tendința de renunțare la acest stil 

parental și adoptarea stilului parental exigent.  

 

Varianta de răspuns aferentă stilului parental permisiv: 

părinții nu mi-au impus reguli și mi-au permis să-mi 

exprim propriile opinii, a fost aleasă de 9 respondenți. 

Și în acest caz, tendința este ca la maturitate să se 

schimbe stilul parental adoptat în educarea propriilor 

copii, 6 dintre ei adoptând stilul exigent, ceilalți 3 

respondenți ducând mai departe stilul parental permisiv 

în creșterea propriilor copii. 
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Ultima variantă de răspuns aferentă stilului parental 

neimplicat a obținut 1 răspuns, care în stadiul de adult 

adoptă stilul exigent în educarea propriilor copii. 

 

Per ansamblu, se observă tendința de menținere a stilului 

parental exigent sau de adoptare a lui de către copiii 

deveniți adulți care nu au fost educați conform 

principiilor acestui stil parental. Așadar, trebuie reținută 

preferința majorității respondenților (65 din 71) pentru 

stilul parental exigent în ceea ce privește educarea 

propriilor copii (38 din 39 respondenți duc mai departe 

stilul parental în care au fost educați, doar 27 din 32 

respondenți adoptând un nou stil parental în stadiul de 

adult). 

 

Ip.3: Cu cât părinții au mai mulți copii, cu atât 

părinții identifică mai bine situațiile în care ei pot 

reprezenta factori de risc în formarea viitorului 

adult. 

 

Mai întâi, respondenții au fost rugați să bifeze situațiile 

în care părinții pot reprezenta un factor de risc în 

formarea viitorului adult. 
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Graficul 1 arată frecvența / procentul cu care au fost 

menționate diversele situații. 

 
Grafic 1 

 

Frecvențe (procente) - Comportamentele părinților care 

pot reprezenta factori de risc în formarea viitorului 

adult 

 

 

Situațiile care pot influența negativ dezvoltarea 

viitorului adult sunt, în ordine descrescătoare, 

următoarele: părinții dependenți de alcool sau droguri 

(90,1%); părinții abuzatori sexuali (87,3%); absența 

reală sau afectivă a unuia dintre părinți și violența 

domestică (fiecare cu 85,9%); lipsa cronică de atenție și 

ignorarea sistematică din partea părinților (83,1%); 

divorțul părinților și părinții supraprotectori (fiecare cu 

69%); moartea unui părinte (67,6%); părinții stresați de 

sărăcie (63,4%); boala unui părinte (53,5%); 

recăsătorirea (35,2%); adopția (32,4%). 
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Pentru a verifica această ipoteză, am calculat valoarea p 

cu ajutorul testului exact Fisher pentru a testa asocierea 

valorilor celor două variabile: numărul de copii ai 

părinților și cele 12 situații referitoare la părinții care 

pot reprezenta factori de risc în formarea viitorului 

adult. Valorile testului exact Fisher se pot vedea în 

tabelul 3. 
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Tabelul 3. Chi-Square Tests.  

Centralizarea scorurilor obținute la Fisher's Exact Test  
 

Value Df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Point 

Probability 

divorțul 

pãrinților 
1.853     .851     

absenta reală 

sau afectivă a 

unuia dintre 

părinți 

5.681     .214     

părinții 

supraprotectori 
2.678     .743     

lipsa cronicã de 

atenție și 

ignorarea 

sistematicã din 

partea pãrinților 

4.369     .441     

moartea unui 

pãrinte 
5.882     .151     

boala unui 

pãrinte 
4.429     .290     

părinții 

abuzatori 

sexuali 

6.783   .151   

părinții 

dependenți de 

alcool sau 

droguri 

10.524     .023     

părinții stresați 

de sãrãcie 
5.879     .152     

violența 

domestică    
7.303     .104     

adopția 2.588     .724     

recãsãtorirea 3.348     .515     

 

Așa cum se poate observa în tabelul 3, există un singur 

caz în care p ˂0.05, și anume în cazul variabilei: părinții 
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dependenți de alcool sau droguri, în restul cazurilor       

p ˃ 0.05, astfel că putem concluziona că Ip.3: Cu cât 

părinții au mai mulți copii, cu atât părinții identifică mai 

bine situațiile în care ei pot reprezenta factori de risc în 

formarea viitorului adult, se infirmă, neexistând o 

corelație semnificativă între numărul de copii ai 

părinților și modul în care aceștia percep situațiile care 

pot reprezenta factori de risc în formarea viitorului 

adult. 

 

 

LIMITELE CERCETĂRI 

 

Una dintre limitele prezentei cercetări este 

imposibilitatea extrapolării rezultatelor la nivelul întregii 

populații din cauza metodei de eșantionare alese: 

eșantionare nonprobabilistică, selecția arbitrară. 

Interpretarea eronată a întrebărilor de către respondenți 

și lipsa de atenție acordată răspunsurilor pot reprezenta 

o altă limită a prezentei cercetări cantitative.  

 

Prezenta cercetare cantitativă a avut doar întrebări 

închise, cercetarea pierzând din precizia sa, prin 

limitarea răspunsurilor posibile. Este posibil ca 

respondenții să fi evitat răspunsurile mai puțin dezirabile 

social și să fi ales variantele de răspuns care sunt 

dezirabile social, chiar dacă realitatea era alta. 

Comportamentele părinților care pot reprezenta factori 

de risc în formarea viitorului adult sunt diverse, fiind 

imposibil de inclus toate aceste comportamente în 

chestionar.  
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În ciuda tuturor acestor aspecte, putem considera că 

prezenta cercetare cantitativă și-a atins obiectivele și 

scopul propus. Rezultatele obținute pot fi utilizate 

pentru a elabora proiecte de intervenție și de cercetare 

ulterioare. 

 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

  

Părinții plantează în copiii lor semințe mentale și 

emoționale care cresc odată cu ei. În unele familii, 

aceste semințe dau roade precum iubirea, respectul și 

independența, dar în multe altele, ele se dovedesc a fi 

semințe ale fricii, obligației și vinovăției. (Forward, 

2017, 5) 

 

Pentru a vedea dacă părinții din ziua azi au cunoștințe 

despre ceea ce înseamnă să fii părinte, am pornit de la 

cele trei ipoteze prezentate mai sus. 

 

În urma cercetării, am ajuns la concluzia că părinții nu 

știu când începe influența lor asupra viitorului adult, și 

anume: din momentul în care viitorii părinți doresc să 

conceapă un copil, ei având responsabilități importante 

în crearea unor copii sănătoși, inteligenți, eficienți și 

plini de bucurie. O explicație a acestei lipse de 

cunoaștere ar putea fi aceea că această informație nu 

este una accesibilă publicului larg, fiind vorba de o 

informație specifică domeniului psihologiei, medicinii. 

De asemenea, am mai constatat că nici nivelul de 

educație și nici numărul de copii nu influențează 
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percepția părinților cu privire la momentul în care 

începe influența lor asupra viitorului adult.  

 

În ceea ce privește a doua ipoteză a cercetării, am 

constatat că există o relație între stilul parental exercitat 

de părinți și stilul parental al copiilor deveniți părinți, 

mai mult de 50% dintre părinți (38 respondenți din 71, 

adică 53,52%) ducând mai departe stilul parental 

exercitat de către părinți și anume stilul exigent. În cazul 

prezentei cercetări, a fost un caz fericit, mai mult de 

50% dintre părinți adoptând stilul parental exigent. 

Interesant ar fi să se realizeze o cercetare al cărei lot de 

cercetare să fi avut în copilărie părinți care au adoptat în 

procent mai mare celelalte stiluri parentale: autoritar, 

permisiv, neimplicat. De asemenea, se observă că, 

indiferent de stilul parental adoptat de părinții copiilor 

deveniți adulți, la maturitate, copiii deveniți adulți 

preferă stilul exigent (38 au fost educați conform stilului 

exigent, 27 renunță la stilul parental în care au fost 

educați și adoptă stilul exigent în educarea propriilor 

copii). 

 

Referitor la ultima ipoteză, respondenții au identificat 

corect faptul că există situații în care părinții pot 

reprezenta un factor de risc în formarea viitorului adult. 

Și acest lucru, din cauza faptului că situațiile menționate 

sunt prezente în viața de zi cu zi și pot fi observate și 

analizate de către părinți. Este bine că sunt conștienți de 

acest lucru, interesant ar fi să se constate măsura în care 

țin cont de ele, în practică. Maniera (pozitivă sau 

negativă) în care părinții percep situațiile în care ei pot 

reprezenta un factor de risc în formarea viitorului adult 
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nu este influențată de numărul de copii pe care aceștia îl 

au, de experiența lor în creșterea copiilor, fapt care nu 

este deloc de neglijat în cazul abordărilor negative și 

care poate constitui subiectul unei cercetări ulterioare. 

 

Plecând de la aceste constatări, putem concluziona că a 

fi părinte se învaţă şi se exersează şi nu este un dat 

înnăscut sau moştenit. Prin urmare, este imperios 

necesar să se dezvolte serviciile de 

informare/documentare, de consiliere a părinţilor şi a 

viitorilor părinţi prin utilizarea structurilor care există 

deja la  nivel de creșă / grădiniţă / şcoală.  

 

Alte recomandări ar fi: elaborarea, aprobarea şi 

implementarea unei programe integrate la nivel național 

cu privire la dezvoltarea abilităților parentale, dedicate 

specialiștilor din diverse sectoare (educație, protecție 

socială, sănătate etc.), care lucrează cu copiii și părinții;  

selectarea și formarea resurselor umane în domeniul 

parentalității pozitive; realizarea de campanii de 

informare privind promovarea practicilor de 

parentalitate pozitivă, a unor campanii de implicare a 

taților în creșterea și îngrijirea copilului. 

 

Copiii sunt daruri de la Dumnezeu! De aceea, părinții, 

cei care au primit acest dar special și valoros de la 

Dumnezeu, au datoria să-și iubească necondiționat 

copiii, să se îngrijească de copiii lor, să-i educe, să-i 

pregătească pentru viață, atât pentru eșec cât și pentru 

succes, astfel încât, copiii să devină oameni mari, 

echilibrați, de nădejde, care pot face față atât bucuriilor 

cât și încercărilor vieții, cu seninătate, reziliență și curaj. 
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Capitolul 2 

IMPACTUL COPILĂRIEI DE IERI 

ASUPRA PARENTALITĂȚII DE AZI 

Absolvent master ALEXIA COLEMAN 

 Conf. univ. dr. PATRICIA RUNCAN 

 

MOTTO: 

„Primii ani din viață sunt ca primele mutări 

dintr-o partidă de șah,  

dau orientarea și stilul întregii partide,  

dar atât timp cât nu ești în șah mat,  

îți mai rămân niște mutări frumoase de făcut.” 

                                                                                                                      

Anna Freud 

 

 
 

PARENTALITATE 

 

În literatura românească, termenul de parentalitate este 

un termen destul de recent, fiind traducerea cuvântului 

parenthood din limba engleză, termen inventat de 

Benedek, o psihanalistă americano-maghiară, și 

înseamnă „procesul de dezvoltare psiho-afectivă comun 

celor doi părinți prin conceperea unui copil.” (Sellenet, 

2013, 13). Benedek afirmă că a fi părinte nu este un dat 

social sau biologic, ci este rezultatul unui proces de 
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maturizare psihică; nu este o stare legată de nașterea 

unui copil, ci reprezintă o mișcare complexă ce implică 

două niveluri în cadrul mecanismului parental: nivelul 

conștient și nivelul inconștient. De asemenea, 

parentalitatea poate fi definită ca ansamblul 

reprezentărilor sau afectelor și comportamentelor 

subiectului în relația acestuia cu copiii săi, care sunt fie 

neconcepuți, fie pe cale de a fi născuți, fie deja născuți.  

 

Parentalitatea reprezintă, în viziunea multor psihologi, 

un proces mental personal, o chestiune de dorință, care 

rezultă și evoluează din mica copilărie până la vârsta 

adultă, fiind un proces psihic ce poate deveni de-a 

dreptul patologic, în funcție de experiența personală pe 

care a avut-o individul. 

 

Dorința de a avea un copil este un parametru de evaluare 

foarte important atunci când vorbim de conceptul de 

parentalitate, fără a garanta însă o bună intrare în viață a 

copilului, aici intrând în joc mai multe variabile, cum ar 

fi: relația dintre părinți, contextul socio-economic, 

contextul familiei lărgite, cultura și mediul în care 

copilul se naște. Când vorbim despre parentalitate în 

contextul unei categorii de mame vulnerabile, care sunt 

beneficiare ale unui centru maternal, trebuie să ținem 

cont de condițiile în care a fost conceput copilul, de 

dorința de a avea sau nu un copil la momentul respectiv 

și de evenimentele trăite atât în timpul sarcinii, cât și 

după naștere.  

 

Parentalitatea poate fi definită ca fiind expresia 

capacităților părintelui de a îngriji o ființă vulnerabilă și 
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în dezvoltare; această capacitate, care poate să fie 

prezentă, absentă sau parțială, permite profesioniștilor 

din diferite domenii să evalueze, să monitorizeze sau 

chiar să sancționeze parentalitatea.  

 

Pentru a avea o vedere de ansamblu asupra parentalității, 

trebuie să ținem cont de cele trei axe ale acestui concept, 

propuse de grupul de lucru al psihanalistului francez 

Didier Houzel, și anume: axa exercitării, axa experienței 

și axa practicării (fig.1).  

 
Figura 1. (Sellenet, 2013, 37) 

 

 Axa exercitării parentalității: Această axă se 

referă la drepturile și obligațiile pe care părinții 

le au față de copii. În fața legii, părinții răspund 

pentru datoriile lor parentale: să-i asigure 
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copilului un trai decent, să-l protejeze de orice 

pericol, să-i protejeze sănătatea și integritatea 

fizică și psihică și să încurajeze dezvoltarea lui 

armonioasă.  
 

 Axa experienței subiective a parentalității: A 

doua axă se raportează la experiența subiectivă, 

conștientă sau inconștientă, pe care o 

experimentează individul la venirea pe lume a 

unui copil. Această axă reprezintă dimensiunea 

psihică a parentalității, dar și sentimentul, trăirea 

intimă, cât și o experiență afectivă și imaginară 

specifică, care se poate materializa prin diverse 

reprezentări sau povești despre copil, care permit 

să fie simțite emoțiile sau fantasmele conștiente 

și inconștiente ale părintelui.  
 

 Axa practicării parentalității: A treia axă se 

bazează pe acele acte concrete ce țin de viața 

cotidiană, precum comportamentele educaționale 

și relaționale utilizate de părinți pentru 

dezvoltarea copilului, acte care se încadrează 

într-o serie de exigențe normative care diferă în 

funcție de societate, de cultură și de epoca în 

care sunt practicate.  
 

În concluzie, putem folosi definiția antropologului 

francez Maurice Godelier din 2004, care definește 

complexitatea parentalității ca fiind un „ansamblu 

cultural definit, al obligațiilor care trebuie asumate, al 

interdicțiilor care trebuie respectate, al conduitelor, al 

atitudinilor, al sentimentelor și al emoțiilor, al actelor de 
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ostilitate care sunt așteptate sau de netolerat” din partea 

părinților. (Sellenet 2013, 36-37) 

 

 

TEORIA ATAȘAMENTULUI 

 

Teoria atașamentului a fost dezvoltată de John Bowlby 

în anii 1960-1970 și scoate în evidență faptul că un copil 

are nevoie de interacțiuni și de îngrijiri de calitate din 

partea unei persoane pentru a supraviețui și a se dezvolta 

armonios. Copilul are nevoie de o persoană care să-l 

ajute să-și controleze emoțiile, mai ales cele 

înfricoșătoare. „Scopul comportamentului de atașament 

este reinstalarea calmului, a securității, a liniștii, adică 

reglarea trăirilor emoționale astfel încât să devină 

suportabile și plăcute.” (Muntean, 2013, 44). O relație 

de atașament se creează datorită predispoziției copilului 

de a căuta apropierea și contactul cu aceeași persoană, în 

special în anumite situații dificile, de exemplu când s-a 

speriat, este obosit sau nu se simte bine, cu scopul de a 

obține siguranță și confort fizic și emoțional. 

Atașamentul se dezvoltă din copilărie și, dacă este unul 

sănătos, îi permite copilului să beneficieze de o bună 

sănătate mentală pentru restul vieții. Bebelușul își va 

structura atașamentul cu persoana cu care va 

interacționa cel mai mult și cu care se va simți în 

siguranță. Persoana respectivă se numește figură de 

atașament. De multe ori, figura de atașament este mama, 

dar poate fi și tatăl copilului sau persoana care îl va 

îngriji, va răspunde la nevoile lui și îl va proteja.  
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Sunt patru tipuri de atașament: atașamentul securizat, 

atașamentul insecurizat evitant, atașamentul insecurizat 

anxios și atașamentul dezorganizat sau dezorientat.  

 

 Atașamentul securizat: În cazul în care mama 

este sensibilă la nevoile copilului său și îi arată 

dragoste, copilul va dezvolta în mod clar un 

atașament de tip securizat, deoarece acesta 

învață că se poate baza pe figura de atașament 

oricând are nevoie și își poate exprima emoțiile, 

pentru că se simte în siguranță. Psihologul Mary 

Ainsworth, în studiile ei din 1971, a observat că 

copiii cu un atașament sigur sunt încrezători că 

figura de atașament va fi disponibilă pentru a 

răspunde nevoilor lor. Figura de atașament este 

baza sigură pentru a explora mediul înconjurător 

și copiii o vor căuta în perioadele de suferință. 

Atunci când sunt supărați, ei se simt ușurați de 

prezența figurii de atașament. Sugarii dezvoltă 

un atașament sigur atunci când îngrijitorul este 

sensibil la semnalele lor și răspunde 

corespunzător nevoilor lor. 
 

 Atașamentul insecurizat evitant: În cazul în care 

mama nu este sensibilă la nevoile copilului, când 

ea nu îi arată afecțiune sau nu este capabilă să-l 

încurajeze pe copil să-și exprime emoțiile, 

copilul va dezvolta un atașament insecurizat 

evitant. Copilul nu va învăța să-și exprime 

emoțiile față de mamă, nu își va exterioriza 

frustrările, temerile sau bucuriile, de teamă să nu 

o îndepărteze și mai mult. Copilul va manifesta 
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tendința de a-și evita mama, deoarece copiii cu 

un astfel de atașament nu caută figura de 

atașament în timp ce investighează mediul 

înconjurător, nici când sunt în situații dificile, 

fiind foarte independenți de mamă atât fizic, cât 

și emoțional.  
 

 Atașamentul insecurizat anxios: În cazul în care 

mama nu are un comportament consecvent față 

de copil, în sensul că uneori îi îndeplinește 

acestuia nevoile de atenție și de protecție, iar 

alteori le ignoră, copilul va dezvolta un 

atașament insecurizat ambivalent/rezistent, 

deoarece nu știe cum va reacționa mama când el 

își va exterioriza emoțiile. Pe de o parte, își 

dorește să se aproprie de mamă, însă, pe de altă 

parte, se supără când ea încearcă să-l liniștească, 

sau alteori își amplifică trăirile doar pentru a o 

manipula să se ocupe de el. În acest caz, copilul 

adoptă un stil comportamental ambivalent față 

de figura de atașament. Copilul va prezenta în 

mod obișnuit un comportament agresiv și 

dependent, dar va respinge figura de atașament 

atunci când se va angaja în interacțiune. Copilul 

nu reușește să dezvolte sentimente de siguranță 

față de figura de atașament. În consecință, 

copilul prezintă dificultăți în a se îndepărta de 

figura de atașament pentru a explora 

împrejurimile inedite. Când este în situații de 

criză, este greu de liniștit și nu este mângâiat 

prin interacțiunea cu figura de atașament. Acest 

comportament rezultă dintr-un nivel inconsistent 
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de răspuns la nevoile lui din partea îngrijitorului 

primar. 
 

 Atașamentul dezorganizat sau dezorientat:  În 

cazul în care o mamă manifestă lipsă de 

sensibilitate față de nevoile copilului și prezintă 

comportamente care îi pot produce acestuia 

teamă sau tristețe, copilul va dezvolta un 

atașament dezorganizat/dezorientat, adică va 

prezenta un comportament incoerent față de 

mamă: este posibil să se bucure, dar la fel de 

posibil este să se sperie sau chiar să o evite când 

ea sosește. Când copilul nu poate stabili o relație 

sigură cu figura de atașament datorită 

comportamentului ei imprevizibil, atunci copilul 

manifestă un atașament dezorganizat. El nu știe 

dacă va fi primit cu blândețe sau dacă este cazul 

să se sperie. Copilul caută alinare, dar, în același 

timp, îi este teamă de reacțiile ei când se 

aproprie de ea.  
 

Există un efect transgenerațional al atașamentului, adică 

tipul de atașament trăit în copilărie se va dezvolta la 

adult în felul următor în relațiile cu persoanele apropiate 

(Muntean, 2013, 60): 
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La copil La adult 

Atașament securizat Atașament autonom-securizat 

Atașament insecurizat evitant Atașament insecurizat dezangajat 

Atașament insecurizat 
ambivalent/rezistent 

Atașament insecurizat preocupat 

Atașament dezorganizat-dezorientat 

Pierderi nerezolvate/ 

atașament dezorganizat 

 

Tipul de atașament este determinat în mare parte de 

maniera în care părintele sau figura de atașament 

tratează copilul, de la naștere până la adolescență. 

Părintele influențează atașamentul copilului prin 

modelul lui internalizat de a înțelege funcționarea lumii, 

care conține propriile lui experiențe cu figura de 

atașament experimentate în copilăria lui și așteptările lui 

față de comportamentul figurii de atașament. În alte 

cuvinte, copilul este direct influențat de modelele de 

reprezentare ale figurii de atașament. „Bowlby arată că 

aceste modele persistă aproape nemodificate la un nivel 

inconștient, reflectând cu mare acuratețe modul în care 

părinții l-au tratat în copilărie.” (Muntean, 2013, 61). În 

lucrarea lui din 1999, Fonagy a prezentat dovada 

faptului că din tipul de atașament al părintelui decurge 

direct tipul de atașament al copilului. Mai multe 

cercetări au explorat tipul de atașament al mamei înainte 

de naștere și au prezis cu exactitate tipul de atașament 

pe care l-a arătat copilul la un an.  

 

Levine și Heller afirmă că „doar puțin peste 50% dintre 

indivizi sunt siguri, aproximativ 20% sunt anxioși, 25% 
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sunt evitanți, iar restul de 3-5% aparțin celei de-a patra 

categorii – o categorie mai puțin frecventă (combinația 

dintre anxios și evitant).” (Levine, Heller, 2018, 18). 

Dacă nu există niciun dubiu legat de influența puternică 

transgerațională a tipului de atașament, întrebarea care 

decurge este următoarea: este vreo speranță pentru cei 

aproape 50% dintre copiii născuți de o mamă care nu a 

beneficiat de atașament securizat? 

 

Alte cercetări au arătat o corelație importantă între 

atașamentul sigur la copil la vârsta de doi ani și 

capacitatea de reflecție a părinților înainte de naștere. 

Copiii născuți într-o familie în care părinții pot reflecta 

asupra copilăriei lor și prezintă capacități bune de 

mentalizare dovedesc un atașament sigur de patru ori 

mai mult decât în cazul copiilor născuți în familii care 

nu prezintă capacități de reflecție asupra trecutului lor. 

„Părinții capabili să-și exploreze emoțional și mental – 

cu echilibru și coerență – sensul poveștilor lor de 

atașament sunt cei mai capabili să vină în întâmpinarea 

nevoilor emoționale ale copiilor lor.” (Muntean, 2013, 

63 apud Steele, Steele, 2005b, 140) 

 

În concluzie, aceste cercetări lasă loc la speranță pentru 

cei mai defavorizați: ciclul poate fi întrerupt dacă 

adultul care are grijă de copil și-a dezvoltat capacitatea 

de a reflecta într-un mod productiv asupra propriei lui 

experiențe.  
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STILURILE PARENTALE ȘI IMPACTUL LOR 

 

Conceptul de stil parental reprezintă modul în care 

părintele abordează relația cu copilul său și vizează 

ansamblul de valori, practici și comportamente pe care 

le are părintele față de copii. Stilurile parentale sunt 

definite în funcție de două elemente importante: 

afecțiunea și controlul.  

 

Afecțiunea din partea părinților reprezintă capacitatea de 

a fi apropiați de copilul lor din punct de vedere afectiv și 

de a răspunde la nevoile și emoțiile lui, astfel încât 

copilul să știe că cineva este atent la el și la stările lui. 

Controlul parental cuprinde comportamentele de 

disciplină, învățarea copilului să respecte regulile, 

punerea de limite într-un mod consistent și clar și 

așteptări realiste în funcție de vârsta copilului. Stilul 

parental adoptat în educația copilului va influența 

dezvoltarea lui psihică.  

 

În 1966, Baumrind a fost prima care a încercat să 

structureze stilurile parentale. Ea a identificat trei stiluri 

parentale în raport cu dimensiunile de control parental și 

de acceptare: stilul autoritar, stilul permisiv și stilul 

autoritativ-comunicativ. În 1983, Maccoby și Martin au 

reformulat categoriile propuse de Baumrind și ei au 

identificat patru stiluri parentale după cercetarea lor: 

stilul autoritar-autocratic, stilul indulgent-permisiv, 

stilul autoritar-reciproc sau democratic și stilul 

indiferent-neimplicat. (Abrudan, 2015) 
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 Părintele autoritar-autocratic și consecințele 

asupra copilului  
 

În cazul stilului autoritar, copilul trebuie să urmeze cu 

strictețe regulile stabilite de părinți. Regulile nu se 

discută și nerespectarea lor aduce automat o pedeapsă. 

Orice încercare de independență din partea copilului este 

interpretată ca o formă de rebeliune și devine sursă de 

conflict. Părintele autoritar are așteptări mari din partea 

copilului și nu este sensibil la nevoile lui. Este rece, 

detașat emoțional de copil ca să-l învețe să fie 

respectuos, ordonat și disciplinat. (TDH: Terre des 

hommes, 2017, 29) 

 

În cazul stilului acesta rigid, copilul învață să fie 

respectuos, disciplinat față de părinte sau de persoanele 

de care îi este frică. Însă, copilului îi este foarte greu să 

fie sensibil la nevoile sau dorințele altora. „Nu va ierta 

pe cei care greșesc și va fi lipsit de inițiativă, de curaj, 

veșnic nemulțumit, deoarece se teme că va greși.” 

(TDH: Terre des hommes, 2017, 29). Stima sa de sine 

este scăzută, nu are încredere în el și pentru el a greși 

este sinonim cu un eșec.  

 

 Părintele indulgent-permisiv și consecințele 

asupra copilului 

 

În cazul stilului permisiv, părintele are foarte puține 

așteptări din partea copilului, de aceea pedepsele sunt 

foarte rare și confruntarea este evitată. Copilul are voie 

să facă ce vrea fără restricții. Accentul este pus pe 

libertatea de a se exprima. Părintele este sensibil la 
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drepturile copilului și la nevoile lui. Se consultă cu 

copilul când trebuie să ia o decizie și îi arată interes și 

căldură independent de comportamentul lui. Filozofia de 

viața a părintelui permisiv este: „copiii vor înflori 

singuri la timpul potrivit.” (TDH: Terre des hommes, 

2017, 29) 

 

În acest stil, copilul dezvoltă o stimă de sine ridicată, 

este conștient de identitatea lui și își dezvoltă o 

personalitate proprie și o bună capacitate de a lua 

decizii. Însă deoarece va înțelege cu greu rolul limitelor 

și al regulilor într-un alt cadru, ca de exemplu la școală, 

nu le va respecta neapărat și va fi considerat obraznic. 

Dacă copilul se dezvoltă făcând doar ce vrea și nu mai 

acceptă sfaturile, riscul este să preia controlul familiei și 

părinții să se simtă depășiți de situație. (TDH: Terre des 

hommes, 2017, 29) 

 

 Părintele democratic și consecințele asupra 

copilului  
 

În cazul stilului autoritar-reciproc, calificat ca stil 

„democratic”, părintele stabilește regulile și dă niște 

repere copilului astfel încât să se poată dezvolta într-un 

cadru securizat. Părintele este atent la nevoile copilului, 

știe să asculte nemulțumirile lui și este indulgent și 

flexibil, astfel încât să adapteze regulile când este 

necesar și în funcție de dezvoltarea copilului. Când 

copilul nu respectă anumite reguli, părintele rămâne 

atent și iertător, nu sare să-l pedepsească imediat. El 

caută mai mult să-l susțină pe copil în dezvoltarea lui 

decât să aplice o pedeapsă la fiecare greșeală. Scopul lui 
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este ca el să devină independent, responsabil, asertiv și 

cooperant. (TDH: Terre des hommes, 2017, 29) 

 

În acest stil democratic, copilul va fi echilibrat 

emoțional și va putea să se dezvolte armonios. Învață să 

accepte regulile și este eficient în a îndeplini o sarcină. 

Copilul ascultă și respectă pe cei din jurul lui, opiniile 

celorlalți și acceptă remarcile. Știe să comunice și să 

exprime punctul lui de vedere și are o stimă de sine 

crescută și echilibrată. De asemenea, își dezvoltă o bună 

capacitate de a decide și de a-și manifesta creativitatea și 

devine autonom. Un dezavantaj al acestui stil parental ar 

fi: copilul se va adapta cu greu la un stil autoritar pe care 

l-ar putea întâlni la școală sau în armată, de exemplu. 

(TDH: Terre des hommes, 2017, 29-30) 

 

 Părintele indiferent-neimplicat și consecințele 

asupra copilului  
 

În cazul stilului parental indiferent-neimplicat, părintele 

nu are așteptări vizavi de copii, nu este exigent, nici 

receptiv față de nevoile lui. Îi îndeplinește nevoile de 

bază (îmbrăcăminte, hrană...) dar nu identifică nevoile 

lui emoționale și de îndrumare. Interacțiunea părinte-

copil este foarte săracă. Copilul va crește cu 

resentimente față de părintele lui și se va detașa 

emoțional de el. (Abrudan, 2015). În acest stil neglijent, 

copilul nu este pregătit să facă față diferitelor încercări 

ale vieții. Nu este responsabil, nu știe să se adapteze 

cerințelor școlare, de exemplu, și nu are stimă de sine. 
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METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Scopul general al prezentei cercetări este să identifice 

impactul atașamentului și a stilului parental din perioada 

copilăriei asupra parentalității actuale, în cazul mamelor 

aflate în situații vulnerabile, beneficiare ale unui centru 

maternal.  

 

Pentru realizarea acestui studiu am folosit metoda 

cercetării calitative, în care au fost analizate nouă studii 

de caz prin intermediul observației și analizei de 

documente profesionale ale organizației.  

 

În cadrul cercetării au fost utilizate mai multe 

instrumente de cercetare pentru a aduna informații 

relevante: rapoarte psihologice și rapoartele de 

consiliere psihologică, anchete sociale, evaluări inițiale, 

informații obținute în cadrul sesiunilor de consiliere 

primară cu beneficiarele pe perioada lor de ședere în 

centru și observațiile cu privire la relația din cuplul 

mamă-copil, referitoare la comportamente verbale și 

non-verbale. Toate aceste informații au fost organizate 

în cadrul unui studiu de caz complex, care evaluează 

mai mulți itemi socio-emoționali ai beneficiarelor, 

pentru o privire de ansamblu asupra modelului 

transgenerațional de transmitere a tipului de atașament și 

a stilului parental pe care o persoană le-a experimentat 

în copilărie.  

 

Conform eticii cercetării, confidențialitatea este 

asigurată beneficiarelor și informațiile culese vor fi 

folosite doar în cadrul acestei cercetări.  
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Cele trei obiective de cercetare ale studiului nostru sunt 

următoarele: 

 

Ob.1: Identificarea impactului experiențelor din 

copilărie legate de atașament asupra parentalității 

beneficiarelor în relația cu proprii lor copii. 

 

Ob.2:  Realizarea unei contribuții socio-profesionale de 

cercetare pentru o mai bună cunoaștere a fenomenului 

de transmitere transgenerațională a experiențelor în 

domeniul atașamentului și al stilurilor parentale. 

 

Ob.3: Sprijinirea eforturilor practicienilor în a susține 

părinții aflați în situații vulnerabile cu scopul de a-i ajuta 

pe aceștia să dezvolte o relație de atașament securizat cu 

copiii lor. 

 

Întrebările de cercetare sunt următoarele: 

 

Îc.1: Care este impactul tipului de atașament dezvoltat în 

copilărie cu principalul îngrijitor asupra tipului de 

atașament pe care transgenerațional o mamă îl transmite 

mai departe în relația cu propriul ei copil? 

 

Îc.2: Există o relație între stilul parental în care mama a 

crescut și stilul parental pe care aceasta îl folosește cu 

privire la proprii copii?  

 

Îc3: Există o relație de interdependență între tipul de 

atașament și stilul parental? 
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Îc4: Ce alte circumstanțe sau evenimente pot influența 

relația de atașament sau stilul parental al unei persoane? 

 

Eșantionul cercetării este format din 9 mame, care 

beneficiază sau au beneficiat de serviciile centrului 

maternal Casa Mitspa, din cadrul Fundației Missio Link 

International din Timișoara. Mamele au vârsta între 16 

ani și 42 de ani și au între 1 și 3 copii fiecare. Am decis 

să dăm fiecărui caz câte un nume fictiv pentru a proteja 

beneficiara. 
 

Studiu 
de caz 

Beneficiară Vârstă Statut 
marital 

Număr 
de 

copii 

Vârsta 
copiilor 

Nivel 
de 

studiu 

1 Claudia 21 Necăsătorită 3 3½ani, 2ani, 

1 an 

10 

clase 

2 Larisa 42 Căsătorită 1 16 luni 12 

clase 

3 Sonia 19 Căsătorită 1 1 an ½  10 

clase 

4 Ana 24 Necăsătorită 1 16 luni 12 
clase 

5 Sorina 22 Căsătorită 2 3 ani, 15 luni 10 

clase 

6 Lavinia 16 Necăsătorită 1 2 ani 2 clase 

7 Paula 20 Necăsătorită 1 11 luni 12 

clase 

8 Pamela 29 Căsătorită 3 8 ani, 6 ani, 

8 luni 

Univ. 3 

ani  

9 Ionela 20 Căsătorită 1 18 luni 10 

clase 
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REZULTATELE CERCETĂRII 

 

Studiu de caz nr. 1 –  Claudia, mamă de 21 ani,          

3 copii (3 ani ½, 2 ani, 1 an) 

 

 Istoricul personal al beneficiarei: Claudia s-a 

născut în România. La vârsta de 7 ani a emigrat 

împreună cu mama ei în Belgia. A rămas 

însărcinată la doar 16 ani, însă relația cu tatăl 

copilului nu a continuat, astfel că înainte de a 

naște prima fetiță, a intrat într-o altă relație, apoi 

a rămas din nou însărcinată.  
 
Relația cu actualul ei prieten devine foarte 

conflictuală, astfel încât solicită sprijinul 

DGASPC Timiș și pentru o perioadă de timp 

ajunge într-un centru maternal din Timișoara 

împreună cu cei doi copii, apoi se întoarce în 

Belgia, unde se mută din nou împreună cu mama 

ei. După două luni, revine în România, deoarece 

nu reușește să se înțeleagă cu mama ei, și se 

mută împreună cu prietenul ei, tatăl celui de-al 

doilea copil și rămâne însărcinată cu cel de-al 

treilea copil.  

 

Deoarece din nou au probleme relaționale, 

Claudia îl acuză pe prietenul ei de violență 

domestică și pleacă doar cu fetița, primul copil, 

lăsând băiețelul de doar 1 an cu tatăl lui, într-un 

centru pentru victimele violenței domestice. 

Datorită permanentei nevoi de locuință și sprijin, 

și fiind și însărcinată, după câteva săptămâni este 
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deferită împreună cu fetița către Centrul 

Maternal Casa Mitspa. După câteva luni, datorită 

situației financiare, prietenul ei nu își mai 

permite chiria în care locuia cu băiețelul, astfel 

încât băiețelul este adus și el împreună cu mama 

sa la centrul maternal. După puțin timp, Claudia 

naște cel de-al treilea copil, o fetiță.  

 
● Istoricul medical al beneficiarei: Claudia nu  

are în mod real probleme medicale, fiind 

consultată de mai multe ori de diverși medici, 

însă acuză constant dureri de burtă, de dinți și de 

spate. A fost spitalizată de multe ori în perioada 

sarcinii pentru că acuza diverse, însă toate 

rezultatele spuneau că este sănătoasă și că 

sarcina decurge bine. Prezintă semne de depresie 

post-natală după nașterea ultimului copil. 
 

● Istoricul familial – parcursul propriei familii: 

Claudia a crescut într-o familie dezorganizată, 

părinții ei sunt divorțați de când era mică și nu 

are nici un fel de relație cu tatăl ei. S-a mutat în 

Belgia cu mama și frații ei, iar mama ei a început 

o relație cu un bărbat care a abuzat-o pe Claudia 

în adolescență, însă mama nu a crezut niciodată 

aceste acuzații și nu a susținut-o. Mult mai 

târziu, după o anchetă a poliției și arestarea 

abuzatorului, mama ei crede cele spuse, iar 

Claudia începe să meargă la terapie, însă nu a 

reușit niciodată să depășească trauma. Își dorește 

o relație cu mama ei, dar sunt multe conflicte 

între ele, iar mama ei nu se ține de cuvânt când îi 
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promite ajutor. Claudia nu are relații apropiate 

cu  frații ei, consideră că toți sunt împotriva ei 

deoarece nu au încredere în tatăl copiilor ei. Din 

punct de vedere financiar, mama ei și-a putut 

îngriji copiii, dar n-a putut să răspundă nevoilor 

emoționale ale acestora. 
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Claudia nu a avut nicio relație de atașament  cu 

tatăl ei, iar relația cu mama ei a fost și este încă 

foarte fragilă. Mama ei având 7 copii și multe 

probleme personale, Claudia a fost un copil 

neglijat, iar când povestește despre relația lor, 

Claudia amintește faptul că mama ei nu a înțeles 

nevoile sale și nu a susținut-o când avea nevoie, 

astfel cu mama ei are o relație de atașament 

insecurizat ambivalent, nu știe când și dacă se 

poate baza pe ea. Stilul parental arătat de mama 

ei poate fi calificat ca „indiferent-neimplicat”. 
 

● Conflicte maritale sau separarea: Claudia a 

avut o primă relație cu un tânăr din Belgia cu 

care a rămas însărcinată, însă relația nu a 

funcționat și înainte de a naște a început o relație 

cu tatăl următorilor doi copii. S-a despărțit de el 

de două ori, acuzându-l că este violent, însă în 

niciunul dintre cazuri nu a fost constatată în mod 

legal violența. De asemenea, Claudia a fost în 

centre rezidențiale de trei ori, însă de fiecare dată 

când a părăsit centrul, s-a întors din proprie 

inițiativă, în toate cele trei cazuri, la el. 
 



COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT 

291 
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Nu sunt 

cunoscute. 
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Claudia 

este destul de singură, are nevoi emoționale 

foarte mari, nu are relații de prietenie, de 

încredere și dezvoltă multe relații superficiale cu 

diferiți bărbați de pe rețelele sociale, fără însă a 

se asigura că aceștia au intenții bune în ceea ce o 

privește. 
 

● Stresori majori: Când era adolescentă, Claudia a 

fost abuzată de câteva ori de către concubinul 

mamei ei și nu a fost crezută, auzită și nici 

susținută în perioada respectivă de către familia 

ei, astfel încât toate nevoile ei emoționale au fost 

neglijate.  
 

● Școlarizarea: A absolvit școala primară în 

România și din clasa a V-a s-a mutat în Belgia.  

S-a înscris la un curs de chelneriță pe care însă 

nu l-a finalizat deoarece a rămas însărcinată.  
 

● Activitățí sociale: Relațiile și socializarea sa se 

desfășoară predominant pe rețelele sociale, 

petrece mult timp pe telefon, este foarte 

preocupată de ceea ce cred alții despre ea pe 

rețelele sociale, postând foarte des fotografii în 

care apare ea. 
 

● Problematica la intrarea în centru: Claudia a 

ajuns la centrul maternal Casa Mitspa, dintr-un 
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alt centru pentru victimele violenței domestice 

din Timișoara. A acuzat conflicte puternice cu 

Bogdan, tatăl copiilor și nu mai dorește să se 

întoarcă la locuința acestuia. Nu are resurse 

financiare, nu mai are locuință, iar persoanele 

din familia ei nu doresc să o ajute. Claudia a fost 

cea care a solicitat sprijinul unui centru maternal, 

pentru a putea să nască al treilea copil  în 

siguranță și să vadă care sunt opțiunile ei pentru 

viitor.  
 

● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: 

Claudia are o relație mai apropiată cu prima ei 

fetiță, deoarece a fost „un copil pe care mi l-am 

dorit foarte mult”, lucru care nu e valabil în 

cazul următorilor doi copii, aceștia fiind             

„o întâmplare”. Cu prima fetiță a dezvoltat mai 

mult o relație de prietenie decât o relație mamă-

fiică, lipsindu-i elementul de autoritate și 

disciplină. În ceea ce privește relația cu fiul ei, se 

poate observa o detașare emoțională și o 

respingere a acestuia. Este foarte distantă față de 

el, deși în mod fizic are grijă de el, hrănindu-l și 

îmbrăcându-l, și spune foarte des despre el că 

„face prostii toată ziua, nu este cuminte și 

plânge tot timpul.” Băiețelul caută o relație cu 

mama lui, îi solicită atenția, însă are anumite 

momente când o evită, ca și cum ar fi înțeles că 

oricum ea îl va respinge, astfel că nu se mai luptă 

la fel de mult. Când Claudia a născut-o pe ultima 

fetiță, a vrut să oprească alăptarea destul de 

repede, motivând că nu are destul lapte, fapt care 
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însă nu era adevărat. S-a putut observa că îi era 

foarte greu să se ocupe de ea și o lăsa mult 

singură în cărucior, iar personalul trebuia să 

intervină pentru a-i spune mamei că este ora 

pentru a hrăni bebelușul. Claudia spunea că      

„a uitat, nu și-a dat seama de oră”. Fetița a 

ajuns în stadiul în care nu mai plânge când îi este 

foame, iar atunci când este în brațele mamei, 

întoarce privirea să se uite în gol, evitând orice 

contact vizual. Cei doi copii mai mari manifestă 

un atașament insecurizat ambivalent, aceștia 

fiind preocupați să ghicească starea mamei, 

dezvoltând strategii pentru a se putea adapta în 

mod corespunzător și pentru a obține conectarea 

emoțională cu mama lor. Cel de-al treilea copil 

arată într-un mod clar faptul că a dezvoltat deja 

un atașament insecurizat evitant. Cu privire la 

stilul parental, Claudia se încadrează în stilul 

părintelui indiferent neimplicat cu cei doi copii 

mici și adoptă un stil puțin diferit cu privire la 

fetița cea mai mare, oscilând între stilul 

indiferent-neimplicat și stilul indulgent-

permisiv.  
 
 

Studiu de caz nr. 2 – Larisa, mamă de 42 ani,  

un copil (16 luni) 
 

● Istoricul personal al beneficiarei: Larisa are doi 

frați, fiind al doilea copil. Când Larisa avea 5 

ani, mama ei a murit, fiind grav bolnavă, și avea, 

de asemenea, depresie din cauza relației cu soțul 
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ei, care era alcoolic și violent. După moartea 

mamei, a locuit cu tatăl său alcoolic și cu frații 

ei. Când avea 15 ani, fratele ei l-a ucis pe tatăl 

lor, după care a fost internat într-un spital 

psihiatric. A rămas singură cu fratele ei de 19 ani 

însă nu a avut o relație bună cu el. A terminat 

liceul și imediat s-a angajat pentru că nu voia să 

rămână în grija lui. Când a devenit adultă, s-a 

căsătorit, însă a divorțat după un an, a întâlnit pe 

cineva cu care a trăit în concubinaj, cu care a 

rămas însărcinată și cu care ulterior s-a căsătorit. 
 

● Istoricul medical al beneficiarei: Tahicardie, 

anemie. Nivel de anxietate foarte ridicat. 

Prezintă semne de paranoia (suspiciune față de 

alții, neîncredere, interpretări false, crede că 

cineva vrea să-i facă rău) fără un diagnostic 

stabilit, nu dorește să consulte un psihiatru 

deoarece nu are încredere în medici.  
 

● Istoricul familiei – parcursul propriei familii: 
Larisa provine dintr-o familie cu multe traume și 

suferință. Mama ei n-a fost niciodată preocupată 

de ea sau de frații ei, fiind constant în depresie 

până când a murit. Tatăl avea probleme cu 

alcoolismul și era violent cu mama ei. Fratele cel 

mai mic avea probleme psihiatrice și într-o astfel 

de criză, l-a omorât pe tatăl lor. Fratele cel mai 

mare era adult atunci și și-a dorit să își finalizeze 

studiile, devenind inginer. Relația între frați a 

fost întotdeauna conflictuală și cu multă gelozie 

din partea Larisei. 
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● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Larisa a avut o relație dificilă cu ambii părinți și 

prezintă semnele unui atașament insecurizat 

evitant. Nu avea nicio relație cu mama ei și nu 

știa la ce să se aștepte zilnic din partea tatălui ei 

alcoolic. După ceea ce a împărtășit, putem 

concluzia că stilul parental în care a crescut era 

un stil indiferent-neimplicat. 
 

● Conflicte maritale sau separarea: A fost 

căsătorită și a divorțat de primul ei soț după un 

an. S-a recăsătorit cu tatăl fetiței cu o lună 

înainte de a naște, pentru a pune presiune pe el 

să-și asume responsabilitatea financiară față de 

ele. Însă este în continuare nemulțumită de 

relația cu el, are multe conflicte din cauza 

banilor și a neîncrederii din partea ei. Larisa 

spune că soțul ei este violent cu ea când se 

ceartă.  
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Depresie, 

alcoolism, fratele ei este într-un spital psihiatric 

după ce l-a omorât pe tatăl lor.  
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Larisa 

este destul de singură deoarece nu are încredere 

în nimeni. Nu vrea să audă de fratele ei care a 

ajutat-o după moartea tatălui. Nu are prieteni, în 

afară de o colegă de lucru care este gata s-o ajute 

cu fetița. Este foarte nemulțumită de relația cu 

tatăl fetiței, care, din punctul ei de vedere, nu o 

susține deloc. 
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● Stresori majori: Depresia mamei, alcoolismul 

tatălui, moartea mamei, uciderea tatălui de către 

fratele ei, violența domestică, divorț. 
 

● Școlarizarea: 12 clase 
 

● Activitățí sociale: Înainte de a naște, lucra fiind 

casier. Nu are alte activități cu alți oameni din 

cauza lipsei de încredere în oameni. 
 

● Problematica la intrare în centru: Larisa nu mai 

voia să locuiască cu soțul ei deoarece acesta 

locuia într-un apartament mic, alături de 

proprietarul acestuia, în condiții pe care ea le 

considera nepotrivite pentru îngrijirea unui nou-

născut. Era foarte anxioasă cu privire la venirea 

pe lume a fetiței și avea nevoie de susținere 

emoțională și de consiliere psihologică și 

parentală pentru a depăși situația de criză și a-și 

primi fetița într-un context mai pozitiv.  
 

● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: În 

perioada de sarcină, Larisa nu părea să fie atașată 

de fetița ei, discursul era legat doar de rezultatele 

analizelor, mergea zilnic la control medical la 

diferiți medici, deoarece era foarte anxioasă cu 

privire la sarcină și rezultatele pozitive nu o 

linișteau. Nu arăta semne de atașament, cu toate 

că spune că și-a dorit copilul foarte mult. Când 

fetița s-a născut, i-a trebuit un timp de adaptare 

înainte să se bucure de venirea ei. Însă rămâne 

foarte anxioasă și se simte imediat depășită în 
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orice situație cu ea. Relația de atașament a 

copilului cu mama este una insecurizat 

ambivalentă, iar stilul parental al mamei 

oscilează între cel permisiv și cel autoritar, în 

funcție de starea în care se află mama și de 

nivelul de anxietate al acesteia. 

 

Studiu de caz nr. 3 – Sonia, mamă de 19 ani, 

un copil (1 ani ½ ) 

 

● Istoricul personal al beneficiarei: Sonia a fost 

abandonată la naștere de către mamă. A stat  

într-un leagăn de copii până la 5 ani, după care a 

crescut într-o familie de plasament până la 16 

ani. În familia aceasta, a trebuit să lucreze foarte 

mult, să se ocupe de animale, lucru impus de 

către tată, care în cele din urmă a și abuzat-o 

sexual la vârsta de 15 ani.  După acest eveniment 

traumatizant, Sonia a fost plasată într-un alt 

centru rezidențial din sistemul de protecție. La 

18 ani a început o relație cu un tânăr provenit tot 

din sistemul de protecție, a rămas însărcinată și a 

făcut avort fără să-i spună prietenului ei, iar când 

acesta a aflat, a folosit conflictul acesta pentru a 

pune presiune pe ea, transmițându-i că o va ierta 

doar dacă se va căsători cu el, lucru pe care ea   

l-a acceptat. 
 
● Istoricul medical al beneficiarei: Avort, 

depresie, auto-agresivitate și abuz de 

medicamente (în special somnifere) ca 
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modalitate de evitare a problemelor cu care se 

confruntă.  
 

● Istoricul familiei – parcursul propriei familii: 
Sonia nu știe prea multe despre propria ei 

familie, și-a vizitat părinții o singură dată, aceștia 

fiind separați. Mama și-a cerut iertare că a 

abandonat-o pentru că n-a avut posibilitatea de a 

o crește. Când s-a întâlnit cu tatăl ei, acesta a 

alungat-o și a amenințat că-i face rău dacă se 

întoarce la el.  
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Persoana de atașament pentru Sonia este mama 

maternală, pe care o consideră ca și mama ei 

adevărată, mai ales că aceasta o proteja de soțul 

său, care era violent. Deși după plecarea ei din 

familia de plasament nu s-a mai întâlnit cu 

niciunul dintre ei, a păstrat legătura cu mama 

telefonic, lucru care a continuat până în prezent. 

Sonia prezintă caracteristicile unui atașament 

securizat, iar stilul parental predominant în 

familia de plasament era generat de tată, acesta 

fiind stilul autoritar, în care regulile nu puteau fi 

negociate; în caz contrar, exista violență fizică 

din partea acestuia. 
 

● Conflicte maritale sau separarea: Sonia s-a 

căsătorit și imediat au avut probleme în relație, 

deoarece soțul ei este destul de manipulator și 

vrea să o controleze. Nu îi permite să aibă relații 

cu prietenele ei din fostul centru de plasament, 
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nu are voie să aibă un telefon. Conflictele sunt 

mai dese de când nașa copilului, colegă de lucru 

a soțului, intervine constant în căsnicia lor și o 

critică constant pe tânăra mamă.  
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Nu sunt 

cunoscute. 
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Are o 

prietenă, tot din sistemul de protecție, care o 

susține. Încearcă să țină legătura cu sora ei mai 

mare cu un an. A păstrat legătura cu fostul ei 

psiholog de la centrul de plasament, care este o 

persoană de atașament pentru ea.  
 

● Stresori majori: Abuzuri sexuale în familia de 

plasament, primirea în centrul de plasament la 16 

ani, relația conflictuală și abuzivă cu soțul ei. 
 

● Școlarizarea: A terminat liceul tehnologic, 

specializarea bucătar.  
 

● Activitățí sociale: Locuind la sat, nu are 

activitate socială, și soțul nu îi permite să aibă 

niciun fel de interacțiune.  
 

● Problematica la intrarea în centru: Sonia a 

solicitat sprijin în vederea găzduirii în centrul 

maternal deoarece nu dispune de spațiu locativ 

adecvat nevoilor copilului și nu beneficiază de 

sprijin din partea soțului, nici din partea familiei 

extinse.  
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● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: 

După nașterea copilului, Sonia a fost foarte 

atentă la nevoile acestuia, a știut să-l liniștească 

atunci când plângea, îi oferea timp și afecțiune, 

iar copilul se simțea în siguranță să meargă spre 

mamă de fiecare dată când avea nevoie de ea, 

apoi putea merge liniștit să exploreze lumea din 

jurul lui. Copilul prezintă caracteristicile unui 

atașament securizat, iar stilul parental al mamei 

este cel democratic, în care regulile sunt stabilite, 

însă există flexibilitate în funcție de nevoile 

copilului. 

 

Studiu de caz nr. 4  – Ana, mamă de 24 de 

ani, un copil (16 luni) 

 

● Istoricul personal al beneficiarei:  Ana a crescut 

cu mama ei până la vârsta de 3 ani, după care a 

crescut într-un centru de plasament până la 18 

ani. A început să lucreze de la 18 ani și a vrut să 

plece în străinătate crezând că va obține un trăi 

mai bun, însă a ajuns într-o rețea de trafic de 

persoane din care a reușit să fugă abia după un 

an și jumătate. A venit înapoi în România și a 

început o relație cu un tânăr crescut și el în 

sistemul de protecție, a rămas însărcinată, însă 

relația a început să fie dificilă, astfel că a plecat 

din nou în străinătate, căzând iarăși în mâinile 

acelorași traficanți de persoane pentru a două 

oară. A fost salvată din rețea prin intervenția 
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poliției și trimisă înapoi după ce a născut un 

băiețel.  
 

● Istoricul medical al beneficiarei: Fizic, Ana este 

sănătoasă, are un istoric de avort, prezintă semne 

de depresie și de anxietate.  
 

● Istoricul familiei – parcursul propriei familii: 
Ana are încă 4 frați, care au fost dați de mamă în 

plasament și adopție. Are doi frați mai mari care 

au fost adoptați în străinătate și doi frați care au 

crescut în două familii de plasament diferite. 

Tatăl ei a murit când era mică și nu își amintește 

deloc de el. Relația cu mama ei este aproape 

inexistentă, aceasta întâlnindu-se cu ea doar o 

singură dată, acum câteva luni, la cererea Anei, 

care a venit înapoi de la întâlnire dezamăgită: 

„N-am simțit nimic pentru ea, e ca o străină 

pentru mine!” 
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Ana a crescut într-un centru de plasament de la 3 

ani. N-a dezvoltat nicio relație strânsă de 

atașament cu niciun membru al familiei și a avut 

mai mulți educatori/pedagogi care au avut grijă 

de ea. N-a avut o singură figură de atașament 

pentru că personalul s-a tot schimbat în cei 

cincisprezece ani, astfel că nu a fost posibil să 

aibă aceeași persoană de referință toată copilăria. 

Prezintă caracteristicile unei relații de atașament 

insecurizat ambivalent, caracterizat și de 

anxietate, în care se manifestă foarte clar lipsa de 
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încredere în oamenii din jurul ei. Spune de multe 

ori că nu poate să se bazeze pe nimeni. Cu 

privire la stilul parental întâlnit la centrul de 

plasament în care a locuit, regulile erau foarte 

clare, „nu erau exagerate” și dacă nu le 

respecta, existau consecințe disciplinare. Multe 

din ceea ce relatează din trecut tind spre o 

calificare a stilului democratic.  
 

● Conflicte maritale sau separarea: Ana a avut 

două relații care însă nu au durat. În prezent, nu 

mai păstrează legătura nici cu tatăl copilului său, 

spunând că nu poate avea încredere în el și că nu 

îi place faptul că acesta nu arată niciun interes 

față de copil.  
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Depresie și 

dependență de alcool. 
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Ana este 

destul de singură, nu are prieteni sau un grup de 

suport. Singura persoană care îi mai oferă sprijin 

este David, un prieten de familie care, 

cunoscându-l pe tatăl copilului și știind că nu se 

implică deloc, o ajută financiar pentru nevoile ei 

personale și ale copilului, cu diverse (hăinuțe, 

scutece). Când are o persoană care o susține 

emoțional, Ana se așteaptă întotdeauna ca relația 

cu această persoană să continue la fel, fără ca ea 

să depună vreun efort în a menține relația, astfel 

că, deși au fost diverse persoane din comunitate 

care erau gata să se implice în viața ei ca prieteni 
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și care îi doreau binele, acestea s-au retras, 

deoarece Ana nu a fost deschisă la nicio relație 

de prietenie. O altă relație de atașament, în 

prezent, este cu una dintre persoanele care 

lucrează la centrul maternal, fiind singura relație 

în care se simte susținută emoțional și înțeleasă. 
 

● Stresori majori: Plasamentul la vârsta de 3 ani a 

fost primul stresor major, apoi ca adult, 

implicarea în traficul de persoane de două ori 

și părăsirea ei de către tatăl copilului înainte de 

nașterea lui.  
 

● Școlarizarea: Ana a terminat 12 clase și a 

obținut o diplomă de școală profesională. A 

finalizat un curs de calificare pentru lucrător 

comercial.  
 

● Activitățí sociale: re puține relații sociale, pe 

care însă nu le întreține. Frecventează o biserică 

și are posibilitatea de a avea noi relații cu 

membrii bisericii, însă nu este foarte activă în a 

dezvolta o relație cu ei. 
 

● Problematica la intrarea în centru: Ana a ajuns 

în centrul maternal după ce a fost repatriată din 

străinătate împreună cu copilul ei. La primirea în 

centru, nu avea resurse, nu avea locuință și avea 

nevoie de un loc unde să se poată îngriji de 

copilul ei. În prezent, lucrează, economisește 

bani și caută un loc la creșă pentru copil pentru a 

se putea muta în chirie.  
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● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: Ana 

a avut o relație destul de bună cu băiețelul ei 

până la vârsta de 6 luni. De când a început să 

crească, relația a devenit mai dificilă, deoarece 

copilul are nevoie de mai multă atenție din 

partea ei și Ana nu poate să i-o dea 

întotdeauna, deoarece nevoile ei personale nu 

sunt împlinite și îi este foarte greu să se 

concentreze pe nevoile copilului. Uneori îl 

respinge pentru că este epuizată sau pentru că 

proiectează asupra acestuia imaginea tatălui său: 

„Seamănă tot mai mult cu tatăl lui, a devenit 

rău!” Dacă în primele șase luni de viață ale 

copilului prezenta o relație de atașament 

securizat, în prezent, din cauza provocărilor 

actuale legate de nevoile tot mai mari ale 

copilului, relația este tot mai dificilă și Ana are 

tendința să-și respingă copilul, să manifeste 

semne de depresie (nu vrea să facă nimic, este 

foarte negativă, se închide în camera ei, evită 

relațiile cu cei din jurul ei), iar relația actuală cu 

copilul a devenit o relație insecurizată 

ambivalentă. În ceea ce privește stilul de 

parentalitate, trece de la stilul autoritar la stilul 

neimplicat atunci când copilul nu reacționează 

conform așteptărilor ei nerealiste.  
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Studiu de caz nr. 5 – Sorina, mamă de 22 de 

ani, doi copii (3 ani, 15 luni), însărcinată în 

luna a șaptea 

 

● Istoricul personal al beneficiarei: Sorina a 

crescut cu părinții și fratele ei până la 11 ani, 

când părinții ei s-au despărțit. Tatăl ei a plecat în 

străinătate la lucru. A rămas cu mama ei până la 

14 ani, dar mama avea probleme de violență, îi 

bătea pe copii. La 14 ani a ajuns într-un centru 

de plasament până la 18 ani. Nu a mai ținut 

legătura cu tatăl ei, dar a ținut legătura cu mama 

ei, la care s-a întors la 18 ani. În același sat, l-a 

cunoscut pe soțul ei și și-au început viața în 

comun. Au avut primul băiețel diagnosticat la 1 

an ½ cu autism și imediat a născut o altă fetiță. 

Acum este însărcinată cu al treilea copil. 
 

● Istoricul medical al beneficiarei: ulcer la 

stomac la 14 ani, pneumonie.  
 

● Istoricul familiei – parcursul propriei familii: 
Părinții ei sunt despărțiți și tatăl ei a plecat la 

muncă în străinătate de 12 ani. Ambii părinți au 

probleme de violență: tatăl o bătea pe mamă și 

mama era violentă doar cu Sorina. După plecarea 

tatălui, mama a continuat să o bată pe fată, dar 

nu era violentă cu fiul ei. 
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Figura de atașament a fost mama ei cu care are 

relații și acum, chiar dacă sunt relații 
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superficiale. Prezintă semnele unui atașament 

insecurizat ambivalent. O caută pe mama ei deși 

știe că nu o va susține și va căuta orice pentru a o 

critica. Cu privire la stilul parental, mama 

prezenta semnele stilului autoritar-autocratic: nu 

se discuta nicio regulă, așteptările nu erau 

potrivite vârstei, de exemplu Sorina trebuia să 

spele vase la 5 ani, era închisă în dulap sau 

bătută la orice abatere.  
 

● Conflicte maritale sau separarea: Împotriva 

voinței sale, este despărțită fizic de soțul ei 

actual, el fiind plecat la muncă în străinătate, dar 

speră să aducă bani pentru a organiza 

reîntregirea familiei.  
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Tentativa de 

sinucidere a mamei la plecarea tatălui și după ce 

Sorina a fost dată în plasament.  
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Soțul ei 

o susține emoțional prin telefon și cumnata ei o 

ajută când poate și o încurajează în mod regulat. 

Nu are suport din partea propriei sale familii, 

mama nu vrea să o ajute și să se ocupe de copiii 

ei.  
 

● Stresori majori: Plecarea tatălui, violența 

mamei, autismul primului copil, pierderea 

apartamentului unde stăteau în chirie, despărțirea 

fizică de soțul ei.  
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● Școlarizarea: 10 clase 
 

● Activitățí sociale: Cu doi copii mici și o sarcină, 

nu are foarte multe activități sociale. Umblă mult 

pentru a rezolva situația lor socială și familială.  
 

● Problematica la intrare în centru: După o criză 

financiară, au fost dați afară din locuință și nu au 

mai avut bani pentru o altă locuință. Soțul ei s-a 

hotărât să plece în străinătate unde trăiește fratele 

lui și să pregătească timp de trei luni condițiile 

necesare pentru reîntregirea familiei. Au cerut 

găzduire în centru pentru mamă și cei doi copii 

pentru o perioadă de șase luni. 
 

● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: 

Atașamentul între cei doi copii și mama lor este 

unul insecurizat ambivalent. Sorina este foarte 

stresată și este depășită de situație. Trece printr-o 

criză de sarcină nedorită. Nu este foarte 

disponibilă pentru copiii ei și nevoile lor. Uneori 

le arată afecțiune, uneori îi respinge pentru că 

nevoile ei personale sunt neîmplinite și suferă 

foarte mult după plecarea tatălui copiilor. În ceea 

ce privește stilul parental, acesta este indulgent-

permisiv, Sorina nu are așteptări din partea lor 

pentru că „sunt copii” și vrea să se comporte 

total diferit de propria ei mamă.  
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Studiu de caz nr. 6 – Lavinia, mama de 16 

ani, un copil (2 ani) 

 

 

● Istoricul personal al beneficiarei: Lavinia 

provine dintr-o familie de etnie rromă și a 

crescut cu părinții ei și bunica paternă până la 5 

ani când aceasta a decedat, apoi a fost crescută 

de părinții ei până la 12 ani, când ea și frații ei au 

fost luați în plasament din cauza neglijenței 

părinților. Niciunul dintre copii nu era școlarizat. 

Lavinia a rămas însărcinată cu două luni înainte 

să fie luată în plasament, la vârsta de 13 ani. 

Astfel că după ce s-a instaurat măsura de 

plasament, Lavinia a fost transferată de la centrul 

de primire în regim de urgență, la un centru 

maternal de primire în regim de urgență, și 

ulterior la un alt centru permanent. Aici a născut 

o fetiță, fiind însă nevoie după doar câteva luni 

să fie transferată la Casa Mitspa, deoarece 

centrul la care era și-a încheiat activitatea. 

Menține însă legătura cu tatăl fetiței, cu care vrea 

să se mute la împlinirea vârstei de 18 ani.  
 

● Istoricul medical al beneficiarei: Grad de 

handicap mediu. 
 

● Istoricul familiei – parcursul propriei familii: 
Lavinia a crescut într-o familie dezorganizată 

alături de mulți frați, părinții ei nu sunt căsătoriți 

legal și fiecare dintre ei a avut copii din relații 

anterioare. Mama ei și-a abandonat cel de-al 
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doilea copil, după care a născut-o pe Lavinia, 

însă nu a dorit să o crească, așa că bunica ei 

paternă și-a asumat responsabilitatea și s-a 

implicat în creșterea ei, a înscris-o la grădiniță și 

a avut mare grijă de ea până când, din cauza 

bolii, a decedat. După moartea bunicii, mama 

Laviniei a trebuit să aibă grijă de ea și de cei 

șapte frați ai ei, însă nu i-a înscris la școală; erau 

certuri frecvente între părinți, violență fizică și 

verbală. 
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Lavinia prezintă semnele unui atașament 

insecurizat ambivalent. Uneori, nu vrea să mai 

audă de părinții ei, apoi, dintr-o dată, dorește să 

îi sune, să se întâlnească cu ei, iar apoi brusc, nu 

mai vrea să audă din nou de ei, îi respinge și îi 

evită pentru mai multe săptămâni, când din nou 

începe să-l caute pe unul dintre ei. Stilul parental 

în care a crescut este cel indiferent-neimplicat.  
 

● Conflicte maritale sau separarea: Are o relație 

foarte conflictuală cu tatăl fetiței, vrea să-l 

controleze constant și simte că fiind departe de el 

pierde acest control. Îl sună  de mai multe ori pe 

zi și au conflicte de mai multe ori pe săptămână, 

conflicte care, de foarte multe ori, apar din cauza 

principiilor educative legate de fetiță, tatăl 

nerealizând importanța educației încă de când 

copilul este mic.  
 



Seria AUTENTIC 

310 
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Grad de 

handicap la mai mulți membri ai familiei. 
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Lavinia 

nu are prieteni, are o relație doar cu tatăl fetiței; 

deși au o relație conflictuală adeseori, acesta 

încearcă să o asculte și să o susțină emoțional și 

financiar. Bunica ei a fost cea care a susținut-o 

în primii cinci ani de viață, fiind singura figură 

de atașament, un model despre care vorbește 

încă și în ziua de azi. 
 

● Stresori majori: Moartea bunicii, momentul 

plasamentului, mutatul în 4 instituții diferite  

într-un an. 
 

● Școlarizarea: A fost la grădiniță când era mică 

până la grupa mare. După aceea nu a mai fost 

școlarizată. De anul trecut, a început clasa I în 

cadrul programului „A Doua Șansă”  pentru a 

învăța să scrie și să citească.  
 

● Activitățí sociale: Participă la activitățile 

centrului, dar pentru că este foarte instabilă 

emoțional, nu este consecventă în implicarea ei.  
 

● Problematica la intrare în centru: Lavinia a 

ajuns la centrul maternal Casa Mitspa, cu măsura 

specială de protecție în regim de plasament 

pentru minori, după ce s-a mutat de trei ori    

într-un an. Are nevoie de un loc unde poate să 

crească, atât ca adolescentă cât și ca mamă. Are 
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nevoie de îndrumare pentru a avea grijă de fetița 

ei, este determinată să aibă grijă de ea, într-un 

mod mai bun decât a crescut-o pe ea, propria sa 

mamă.  
 

● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: 

Lavinia este foarte atașată de fetița ei, cu care are 

o legătură foarte strânsă. Lavinia povestește 

despre faptul că știa că putea să rămână 

însărcinată când și-a început viața sexuală și că 

era pregătită, deoarece ea a îngrijit-o pe una 

dintre surorile ei mai mici (mama a vrut s-o 

abandoneze, dar Lavinia a insistat să nu o lase, 

pentru că ea se va ocupa de ea). Și-a dorit fetița 

chiar dacă recunoaște că este foarte greu să crești 

un copil, nu regretă faptul că o are, ci regretă că 

a avut-o așa de tânără. Prezintă însă semnele 

unui atașament insecurizat ambivalent: uneori 

este foarte atentă la nevoile ei, dar dacă intervine 

o situație stresantă (o ceartă cu tatăl fetiței, o 

neînțelegere cu o altă beneficiară) nu știe cum să 

reacționeze și nu are răbdare cu fetița, o respinge 

sau o ignoră, comportament care, de obicei, 

declanșează o criză de plâns a copilului, iar 

atunci mama o respinge tot mai mult. Stilul 

parental folosit de Lavinia este stilul indulgent-

permisiv. 
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Studiu de caz nr. 7 – Paula, mamă de 20 de 

ani, un copil (11 luni) 

 

 

● Istoricul personal al beneficiarei: Paula a 

crescut cu părinții ei până la doi ani, când aceștia 

s-au hotărât să o lase la bunici pentru a pleca să 

lucreze în străinătate, ulterior, reparându-se. A 

fost crescută de bunici până la 15 ani, când 

bunicul ei a murit, iar bunica nu a mai vrut să o 

crească singură. A trimis-o la mama ei în Italia, 

dar Paula nu s-a simțit în largul ei, nu s-a înțeles 

cu noua familie a mamei ei și, după doi ani de 

certuri, a fost trimisă la tatăl ei, unde nu a fost 

acceptată deoarece mama ei vitregă nu era de 

acord să o primească.  
 

● Istoricul medical al beneficiarului: Clinic 

sănătoasă.  
 

● Istoricul familiei – parcursul propriei familii: 
Când Paula s-a născut, părinții ei erau căsătoriți. 

Au plecat la lucru în străinătate când ea avea doi 

ani și n-au mai revenit în țară de atunci. Aceștia 

au divorțat și fiecare s-a recăsătorit în străinătate 

și a avut un alt copil. Nu s-au mai implicat în 

relația cu Paula, iar bunicii ei și-au asumat rolul 

parental, amândoi fiind surdo-muți.  
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Paula a suferit foarte mult din cauza plecării 

mamei sale, dar s-a atașat de bunicii ei care au 
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crescut-o. S-a simțit înțeleasă, susținută și în 

siguranță cu ei până la 15 ani și perioada aceasta 

a fost caracterizată de o relație de atașament 

securizat. Moartea bunicului a fost începutul 

unei perioade de nesiguranță deoarece atunci a 

fost trimisă la mama ei, care a trimis-o apoi la 

tată pentru că nu reușea să se adapteze cu țara și 

cu limba nouă, dar și cu o familie nouă. Stilul 

parental al bunicii ei era un stil indulgent 

permisiv, Paula putea să facă orice fără limite. 
 

● Conflicte maritale sau separarea: Paula a ajuns 

în centrul maternal deoarece tatăl copilului avea 

vârsta de doar 19 ani și a intrat în panică înainte 

ca Paula să nască. Paula s-a luptat constant 

pentru a-i oferi copilului ei o familie unită, dar 

relația lor rămâne fragilă, tatăl copilului având 

probleme financiare și nefiind responsabil.  
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Dependența 

de alcool a tatălui ei. Bunicii ei maternali erau 

surdo-muți.  
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Rețeaua 

ei de suport este foarte limitată, aceasta fiind 

respinsă de bunica ei când a aflat că era 

însărcinată, spunându-i că nu mai vrea să crească 

un alt copil. Nu se poate baza pe părinții ei, iar 

tatăl copilului este foarte instabil. Nu are 

prieteni.  
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● Stresori majori: Plecarea părințiilor ei la lucru în 

străinătate, moartea bunicului și plecarea în Italia 

la mama ei care și-a refăcut o familie acolo, apoi 

mutarea la tatăl ei în aceeași condiții. Sarcina și 

despărțirea de tatăl copilului înainte de a naște. 

Mutarea în centrul maternal.  
 

● Școlarizarea: 10 clase. 
 

● Activitățí sociale: Nu are o activitate socială 

bogată, nu se implică în relații cu cei din jurul ei, 

cu excepția relației cu tatăl copilului. A încercat 

să reia legătura cu bunica ei, dar fără succes. 

Petrece mult timp pe internet și pe rețelele 

sociale.  
 

● Problematica la intrare în centru: A ajuns în 

centrul maternal pentru că tatăl copilului a plecat 

în străinătate cu o lună înainte să nască. La 

venirea copilului pe lume, nu s-a simțit pregătit 

și a acuzat-o că nu este copilul lui. Cu eforturile 

ei constante, a reușit să-l convingă să vină 

înapoi. Până când el a reușit să economisească 

bani, Paula a rămas în centru maternal și a putut 

să primească consiliere socială și psihologică.  
 

● Relația cu proprii ei copii și stilul parental:  
Paula este foarte atașată de copilul ei. Știe să îi 

înțeleagă nevoile și să se adapteze dezvoltării lui. 

Știe să-l calmeze când e speriat și să-i lase puțin 

spațiu astfel încât să experimenteze lumea. 

Copilul este foarte atașat de mama lui și știe să 
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meargă la ea de fiecare dată când are nevoie. 

Relația lor de atașament este una securizată. Cu 

privire la stilul parental, Paula învață să-i pună 

limite dar fără să fie rigidă. Vorbește mult cu el 

și se adaptează regulilor în funcție de creșterea 

lui și de ceea ce are nevoie. Prezintă 

caracteristicile stilului parental democratic, 

„autoritar reciproc”. 
 

 

Studiu de caz nr. 8 – Pamela, mamă de 29 de 

ani, 3 copii (8 ani, 6 ani și 8 luni) 

 

● Istoricul personal al beneficiarei: Pamela este 

originară dintr-o țară din Asia, fiind în România 

de un an. A crescut cu părinții ei până la vârsta 

de un an, când tatăl ei s-a sinucis și mama ei n-a 

mai vrut să aibă grijă de ei, fiind apoi crescută de 

bunica ei. A fost abuzată sexual și fizic de unchii 

ei o perioadă îndelungată de timp, situație 

considerată aproape normală în țara ei. A avut o 

primă relație cu un bărbat și a rămas însărcinată 

în afara căsătoriei, lucru care nu este permis în 

țara ei. A fost respinsă de familia ei pentru că n-a 

vrut să facă avort. A născut un băiețel, după care 

s-a căsătorit cu un alt bărbat și a avut un al doilea 

băiețel. Din nou, a avut probleme de cuplu, a fost 

bătută, astfel încât a divorțat. A început o relație 

pe internet cu un bărbat român cu care s-a 

căsătorit în țara ei. Imediat după nuntă, a rămas 

însărcinată și el a revenit în România. După 
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câteva luni, și-a lăsat cei doi copii în grija 

mătușii și a fostului soț,  și a venit în România să 

locuiască împreună cu soțul ei, unde a și născut. 

Însă problemele de violență au început din nou și 

a ajuns în centrul maternal, după ce câțiva 

oameni de pe stradă au sunat autoritățile, fiind 

martorii unui episod de violență domestică. 
 

● Istoricul medical al beneficiarei: Istoric de 

violență în copilărie și la maturitate. Prezintă 

semne de tulburare de personalitate de tip 

borderline, în curs de diagnosticare. Depresie și 

auto-agresivitate. Elemente ale Sindromului 

Stockholm.  
 

● Istoricul familiei – parcursul propriei familii: 
Părinții ei nu se înțelegeau, tatăl ei era în 

depresie și ca urmare s-a sinucis, mama ei s-a 

recăsătorit imediat, lăsând-o pe ea în grija 

bunicii din partea tatălui. Familia ei a respins-o 

pe Pamela când a rămas însărcinată în afară 

căsătoriei, fiind o mare rușine pentru familia lor 

în ochii societății. De atunci, relațiile lor sunt 

foarte conflictuale și Pamela simte nevoia să 

arate prin rețele sociale că a reușit în viață, a 

venit în Europa și are o familie perfectă. Familia 

ei nu știe că este într-un  centru maternal și că 

are probleme grave în căsnicie.  
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate: 

Pamela a fost respinsă de mama ei după ce tatăl 

ei a murit când ea avea doar un an și a fost 
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crescută de bunica ei, de care a fost foarte atașată 

și care i-a arătat multă dragoste, fiind nepoțica ei 

preferată. Însă pentru că a făcut multă diferență 

între ea și ceilalți nepoți, Pamela a fost respinsă 

de verișorii și unchii ei. A avut o relație de 

atașament securizat cu bunica ei. Toată familia 

din partea tatălui locuia împreună, toți adulții 

erau implicați în creșterea copiilor din casă și 

stilul predominant era stilul autoritar-autocratic. 

Copiilor nu li se dădea voie să vorbească, să aibă 

prieteni în afara casei, existau multe reguli și 

multe pedepse violente din partea unchilor ei.  
 

● Conflicte maritale sau separarea: Pamela a avut 

trei relații principale cu trei bărbați și a avut un 

copil cu fiecare. S-a despărțit de primul ei 

concubin, s-a căsătorit și apoi a divorțat, iar 

acum are o relație foarte conflictuală cu soțul ei 

actual, este victima violenței domestice. Relația 

lor poate fi caracterizată ca toxică și 

codependentă.  
 

● Boli cronice sau psihice în familie: depresie la 

tatăl ei și sinucidere.  
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Pamela 

este singură în România, fiind departe de țara ei 

de origine. Comunică cu prietenii ei din afara 

țării prin mediul online, nu are persoane 

„resurse” în România, în special, din cauza 

faptului că nu vorbește limba română. 
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● Stresori majori: Victima unor abuzuri sexuale și 

a violenței din copilărie, victima violenței 

domestice în căsătorie, a avut o tentativă de 

sinucidere după nașterea primului copil, cauzată 

probabil de o depresie postnatală. Un alt stresor 

major în viața ei a fost să plece din familia ei și 

din cultura ei pentru a veni în România, într-o 

nouă relație abuzivă, fără cunoștințe în jur, fără a 

cunoaște limba, fără suport emoțional.  
 

● Școlarizarea: Are 12 clase și a început școala de 

poliție în țara ei, dar a fost dată afară după ce s-a 

aflat vestea că era însărcinată fără a fi căsătorită. 

A urmat mai multe cursuri profesionale în țara ei 

(masaj, coafură, box...). 
 

● Activitățí sociale: în România, nu a avut nicio 

activitate socială deoarece soțul ei era gelos și 

violent și nu îi permitea să aibă contact cu 

persoanele din jurul ei. A început să aibă relații 

sociale odată ce a ajuns în centru și se bucură să 

își poată folosi abilitățile pentru oamenii din 

jurul ei.  
 

● Problematica actuală: Deoarece viza ei a 

expirat și certificatul de căsătorie nu este 

recunoscut în țară, situația ei locativă nu este 

legală în România. Fetiței ei încă nu i s-a eliberat 

un certificat de naștere, mama ei nefiind legal în 

țară.  
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● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: 

Ține legătura zilnic cu băieții ei rămași în țara ei 

de origine prin mediul online, dar nu putem 

evalua relația pe care o are cu ei, deoarece 

discuțiile cu aceștia sunt doar online, într-o altă 

limbă. Este foarte atașată de fetița ei, respectă 

ritmul ei și întotdeauna nevoile fetiței sunt 

prioritare în deciziile pe care le ia. Putem afirma 

că relația de atașament cu fetița ei este 

securizată. Este foarte atentă la nevoile ei și știe 

să se adapteze la dezvoltarea ei. Stilul ei parental 

poate fi evaluat ca democratic și echilibrat. 
 

 

Studiu de caz nr. 9 – Ionela, mamă de 20 de ani,   

un copil (18 luni) 

 

 

● Istoricul personal al beneficiarei: Ionela a 

crescut cu sora ei și cu ambii părinți până la 

vârsta de 3 ani când aceștia au divorțat și mama 

ei a plecat în străinătate. Atunci s-au mutat la 

bunicii din partea tatălui și tatăl a rămas aproape 

de ele, venind zilnic în vizită. Când a împlinit 9 

ani, tatăl ei s-a recăsătorit și Ionela și sora ei s-au 

mutat cu tatăl lor. Mama vitregă s-a comportat 

foarte urât cu ele, le bătea și făcea mari diferențe 

între ele și propriul ei copil. Tatăl nu a crezut 

niciodată versiunea fetelor lui și o susținea pe 

soția lui. La 11 ani, Ionela a plecat la bunica ei 

maternă pentru că nu mai suporta situația și a 

început un proces împotriva mamei vitregi. După 
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acest episod, mama ei a primit custodia lor și 

aceștia s-au mutat în străinătate cu mama lor și 

noua ei familie. Ionela n-a reușit să se adapteze 

și a suferit foarte mult din cauza diferenței făcută 

de mamă între fiicele ei. După 3 ani, s-a mutat 

înapoi în România la bunica ei maternală și a 

început să consume droguri și alcool. După ce a 

avut relații cu un anturaj nepotrivit, a fost 

arestată și pusă într-un centru de detenție timp de 

un an și jumătate. Aici și-a cunoscut soțul, a 

rămas însărcinată după o vizită conjugală 

permisă în cadrul centrului de detenție, după care 

a fost transferată la un centru de reeducare timp 

de 7 luni.  
 

● Istoricul medical al beneficiarei: Talasemie, 

scolioză, dependență de droguri în trecut, semne 

de auto-agresivitate. 
 

● Istoricul familiei – parcursul proprii familii: 
Părinții ei sunt divorțați și recăsătoriți cu 

persoane diferite. Bunicii ei de ambele parți au 

trebuit să aibă grijă de Ionela și de frații ei, în 

prezent, fratele ei mai mic din partea mamei care 

s-a născut în străinătate este crescut de bunică, în 

România.  
 

● Relațíi de atașament și stilul de parentalitate:  

Persoana de atașament în prima copilărie a fost 

tatăl ei deoarece relația cu el a fost stabilă până 

când acesta s-a recăsătorit. Prezintă semnele unui 

atașament insecurizat evitant deoarece a fost 
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foarte dezamăgită când acesta nu a protejat-o de 

mama ei vitregă. N-a mai vrut să continue nicio 

relație cu el. Ea descrie stilul parental în care a 

crescut ca indulgent-permisiv. Putea să facă 

orice și își dorește să fi avut mai multe limite. 

Crede că dacă ar fi avut limite clare, nu ar fi 

ajuns în anturajul toxic care a condus-o în 

centrul de detenție. 
 

● Conflicte maritale sau separarea: Se înțelege 

bine cu soțul ei, dar nu au experiență de viață 

comună. Relația lor este una telefonică din cauza 

încarcerării lui, dar este o relație stabilă.  
 

● Boli cronice sau psihice în familie: Necunoscut. 
 

● Rețeaua de suport social și emoțional: Nu are 

nicio legătură cu părinții ei. Persoanele care o 

ajută și o susțin sunt un cuplu care lucrează la 

centrul de reeducare pentru minori. Este foarte 

atașată de ei, îi consideră ca părinții ei adoptivi. 

Vorbește cu soțul ei zilnic la telefon, care o 

susține emoțional în tot ceea ce face și are 

încredere în el. 
 

● Stresori majori: Certurile parentale și 

despărțirea părinților la 3 ani, abuzuri fizice din 

partea mamei vitregi, mutatul în străinătate și 

încarcerarea după consumul de droguri. 
 

● Școlarizarea: 10 clase 
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● Activitățí sociale: Nu a avut activități sociale în 

afară de activitățile propuse de centrele de 

detenție și de reeducare. Este foarte sociabilă și 

vrea să se implice oriunde poate fi de folos.  
 

● Problematica la intrarea în centru: Ionela nu 

are susținere din partea familiei sale, bunicii ei 

nu vor să o primească înapoi cu un copil, 

crescându-l deja pe fratele ei mai mic. Soțul ei 

este încarcerat și nu are condiții optime în 

prezent să aibă grijă de copilul ei. Este singură, 

dar hotărâtă să se ocupe de copilul ei.  
 

● Relația cu proprii ei copii și stilul parental: 

Ionela are o relație foarte strânsă cu copilul ei și 

este o mamă grijulie. Răspunde nevoilor 

copilului ei și îl stimulează constant. Copilul o 

caută când are nevoie de siguranță și se implică 

în activități de explorare a lumii. Când are 

nevoie, mama știe să-l liniștească. Prezintă 

semne de atașament securizat. În ceea ce privește 

stilul parental, Ionela este foarte fermă cu el, îi 

impune niște reguli clare și este consecventă cu 

el. Verbalizează clar că un copil are nevoie de 

limite și de reguli, că nu știe el ce este bine și ce 

este rău. Stilul ei parental este stilul democratic, 

autoritar-reciproc. 
 

Primă întrebare de cercetare: Care este impactul 

tipului de atașament dezvoltat în copilărie cu 

principalul îngrijitor asupra tipului de atașament pe 
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care transgenerațional o mamă îl transmite mai departe 

în relația cu propriul ei copil? 

 

 
Studiu 

de caz 
Beneficiară 

Tip de atașament în 

trecut 

Tip de atașament 

actual 

Vârsta 

copiilor 

1 Claudia Insecurizat 
ambivalent 

Insecurizat ambivalent 

Insecurizat ambivalent 

Insecurizat evitant 

3½ ani 

2 ani 

1 an 

2 Larisa Insecurizat evitant Insecurizat ambivalent 16 luni 

3 Sonia Securizat Securizat 1 an ½ 

4 Ana Insecurizat 
ambivalent 

Insecurizat ambivalent 16 luni 

5 Sonia Insecurizat 

ambivalent 

Insecurizat ambivalent 

Insecurizat ambivalent 

3 ani 

15 luni 

6 Lavinia Insecurizat 

ambivalent 

Insecurizat ambivalent 2 ani 

7 Paula Securizat Securizat 11 luni 

8 Pamela Securizat Neidentificat (copil la 

distanță) 

Neidentificat (copil la 
distanță) 

Securizat 

8 ani 

 

6 ani 

 

8 luni 

9 Ionela Insecurizat evitant Securizat 18 luni 

 

Tabel 1 – Tipul de atașament în trecut și în prezent 
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Ceea ce putem observa din diferitele tipuri de atașament 

create între mame și copiii lor, este că tipul de atașament 

poate fi diferit între o mamă și fiecare dintre copiii ei, în 

mod individual, lucru care poate fi observat în cadrul 

primului studiu de caz, în care mama prezintă un tip de 

atașament cu privire la primii doi copii și un alt tip de 

atașament cu privire la ultimul copil.  

 

Cele trei mame care au avut un tip de atașament 

securizat în copilărie (Sonia, Paula și Pamela) prezintă 

în prezent același tip de atașament cu copilul lor.  

 

Toate mamele care în trecut au avut un atașament 

insecurizat ambivalent, au în prezent același tip de 

atașament cu copiii lor, și anume cel insecurizat 

ambivalent, cu excepția primului studiu de caz 

(Claudia), în care mama prezintă un atașament 

insecurizat evitant cu ultimul ei copil. În cazul ei, se 

exprimă foarte clar faptul că și-a dorit prima fetiță, dar 

nu și următorii doi copii. Putem deduce că în acest caz, 

dorința mamei de a avea primul copil nu a influențat 

tipul de atașament pe care l-a dezvoltat cu ceilalți doi 

copii. De asemenea, s-a observat, că tipul de atașament 

este diferit cu ultimul copil: mama exprimă clar faptul 

că nu l-a dorit, prezintă semne de depresie postnatală și 

nu poate face față îngrijirii a trei copii. Îi era deja foarte 

greu să se ocupe de doi copii, cu atât mai mult, nașterea 

ultimului copil o face să fie total depășită de situație, 

consecința fiind respingerea foarte clară a copilului. A 

refuzat să continue să mai alăpteze fetița după doar trei 

săptămâni, motivând că nu are lapte suficient, deși 

acesta nu era adevăratul motiv. De asemenea, o lăsa 
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singură în cărucior foarte mult timp și nu știa când i-a 

dat de mâncare ultima oară, până când fetița a încetat să 

mai plângă ca la început, ca și cum ar fi înțeles că 

nevoile ei nu vor fi luate în considerare.  

 

Al doilea studiu de caz prezentat (Larisa) este cel al unei 

mame care a crescut într-o relație de atașament 

insecurizat evitant, care actualmente prezintă în relația 

cu copilul ei un atașament de tip insecurizat, însă 

ambivalent.  

 

Un singur studiu de caz (Ionela), cel al unei mame care 

a crescut într-o relație de atașament insecurizat evitant, 

prezintă astăzi o relație de atașament securizat cu copilul 

ei. Mama aceasta are o relație stabilă cu soțul ei și are o 

relație de atașament puternică cu cuplul care a ajutat-o 

când era în centrul de detenție și pe care îi consideră ca 

fiind părinții ei adoptivi și bunicii copilului ei. Acest 

exemplu ne arată că o mamă care experimentează o 

relație de atașament în prezent în viața ei, poate să ofere 

copilului ei o relație de atașament securizat.  

 

Putem concluziona că relația de atașament din copilărie 

influențează în mare măsură relația de atașament a unei 

mame cu copilul ei, iar ultimul caz (Ionela) 

demonstrează faptul că tipul de atașament nu este 

determinat definitiv și că o schimbare pozitivă poate 

interveni, dacă mama beneficiază de prezența unor 

persoane de atașament în viața ei de adult.  
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A două întrebare de cercetare: Există o relație între 

stilul parental în care mama a crescut și stilul parental 

pe care aceasta îl folosește cu proprii copii?  

 
Studiu 

de caz 
Beneficiară 

Stilul parental în 

trecut 
Stilul parental actual 

Vârsta 

copiilor 

1 Claudia Indiferent-
neimplicat 

Indiferent-
neimplicat/permisiv 

Indiferent-neimplicat 

Indiferent-neimplicat 

3½ ani 

2 ani 

1 an 

2 Larisa Indiferent-

neimplicat 

Permisiv/Autoritar 16 luni 

3 Sonia Autoritar-

autocratic 

Democratic 1 an ½ 

4 Ana Democratic Autoritar/Indiferent-
neimplicat 

16 luni 

5 Sorina Autoritar-

autocratic 

Indulgent-permisiv 

Indulgent-permisiv 

3 ani 

15 luni 

6 Lavinia Indiferent-

neimplicat 

Indulgent-permisiv 2 ani 

7 Paula Indulgent-

permisiv 

Democratic 11 luni 

 

8 

 

Pamela 

 

Autoritar-
autocratic 

Neidentificat (copil la 
distanță) 

Neidentificat (copil la 

distanță) 

Democratic 

8 ani 

6 ani 

8 luni 

9 Ionela Indulgent-
permisiv 

Democratic 18 luni 

Tabel 2 – Stil parental în trecut și în prezent 
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În ceea ce privește stilul parental, în tabelul de mai sus, 

putem observa faptul că stilurile parentale experimentate 

în prezent diferă de multe ori de stilul parental cunoscut 

în copilărie. În unele cazuri, putem observa că stilul 

parental nu este unul foarte clar definit, acesta oscilând 

între două stiluri. Putem avansa ipoteza conform căreia 

mama nu a stabilit încă în mod clar un stil parental, fiind 

destul de nouă în funcția ei de părinte, astfel încât 

încearcă să-l educe pe copil într-o manieră pozitivă, însă 

deoarece încă nu are experiența necesară, nu deține o 

linie de conduită clară și bine definită. Stilul parental    

s-ar putea să fie mai stabil când copilul va fi mai mare, 

când va fi posibilă comunicarea verbală între ea și copil.  

 

Multe mame prezintă dificultăți în a-i înțelege pe copiii 

lor, din cauza vârstei mici a copiilor din centrul 

maternal, deoarece aceștia nu pot încă să comunice 

verbal, astfel încât este foarte greu pentru unele mame 

să citească și să înțeleagă comunicarea nonverbală a 

copiilor. În consecință, nu mai au același nivel de 

răbdare, mai ales atunci când sunt obosite, prezentând 

un comportament de indiferență atunci când copilul nu 

mai răspunde la cerințele lor.  

 

De exemplu, în studiul de caz cu numărul patru (Ana), 

mama vrea să fie foarte fermă cu copilul ei, își dorește 

că acesta să fie bine educat însă, de multe ori, are 

așteptări nerealiste pentru vârsta acestuia. Când nu 

reușește să își atingă scopurile, se poate observa 

scăderea nivelului ei de implicare, îl respinge pe copil și 

nu mai are nicio așteptare de la el. În al doilea studiu de 

caz (Larisa), mama a crescut într-un stil indiferent-
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neimplicat și oscilează în prezent între stilul permisiv și 

stilul autoritar. Ea și-a dorit fetița și vrea să-i ofere 

condiții mai bune decât cele în care ea a crescut, 

deoarece în copilărie a suferit datorită stilului neimplicat 

al părinților ei. Ea nu are așteptări clare și încearcă să se 

adapteze la nevoile fetiței ei, trecând însă dintr-o 

extremă în alta.  

 

Însă putem observa că stilul parental poate fi puțin 

diferit în mod specific cu fiecare copil în parte, fapt ce 

poate fi constatat în primul caz, acesta fiind destul de 

interesant de studiat. În general, această mamă este 

indiferentă, nu este implicată în educația copiilor și nici 

dornică de a răspunde nevoilor lor emoționale, însă când 

vrea să facă un efort, îl va face față de primul copil, cel 

pe care și l-a dorit; astfel, am putea deduce faptul că 

dorința de a avea un copil poate influența stilul parental. 

Un părinte care și-a dorit un copil nu va fi total 

indiferent și neimplicat, în comparație cu un părinte care 

nu și-a dorit copilul la momentul respectiv.  

 

În cel de-al treilea studiu de caz (Sonia), mama a crescut 

cu un stil autoritar din partea tatălui din familia de 

plasament, care era stilul predominant în casă, însă a 

apreciat blândețea și echilibrul mamei. În relația cu 

copilul ei, ea arată că se identifică cu stilul acesteia și nu 

vrea să sufere și copilul ei așa cum a suferit ea. 

 

În studiul de caz numărul cinci (Sorina), mama își 

exprimă în mod clar suferința resimțită față de stilul 

autoritar cu care a crescut și hotărârea ei ca niciodată să 

nu practice acest stil în relația cu copiii ei; stilul ei 
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parental este total opus celui în care a crescut, și anume 

stilul indulgent-permisiv. 

 

În studiul de caz cu numărul șase (Lavinia), mama a 

crescut într-un stil parental indiferent-neimplicat și 

exprimă în mod foarte clar dezaprobarea pentru un astfel 

de stil. Stilul ei parental este unul indulgent-permisiv, 

însă își dorește să fie mai fermă, să impună un set de 

reguli pe care copilul să le respecte. Cu toate acestea, nu 

reușește să fie consecventă în educația fetiței. Nevrând 

să lupte mai mult cu fetița, stilul pe care l-a ales până 

acum este cel indulgent-permisiv, ea neavând energia și 

stabilitatea emoțională necesare pentru utilizarea stilului 

pe care și l-ar dori și care s-ar apropria mai mult de stilul 

democratic.  

 

Ultimele trei cazuri (Paula, Pamela și Ionela), mamele 

care au crescut într-un stil parental indulgent-permisiv 

sau autoritar autocratic și adoptă acum un stil parental 

democratic în relația cu copiii lor, sunt mame care au 

capacitatea de a-și pune întrebări, de a-și analiza trecutul 

și relațiile pe care le-au avut cu părinții sau bunicii care 

le-au crescut. Acestea sunt mame care și-au dorit copilul 

și își asumă responsabilitatea de a fi mamă ca pe o 

prioritate în viața lor.  

 

Opt din cele nouă mame nu sunt mulțumite de stilul 

parental în care au crescut; șase dintre ele, care au 

crescut în stilul indiferent-neimplicat sau autoritar-

autocratic, nu s-au simțit valoroase și nici nu au simțit 

dragostea parentală, astfel că, arată, într-un mod clar, 

dispreț față de părinții lor. Două dintre mamele care au 
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crescut în stilul indulgent-permisiv au o stimă de sine 

mai crescută decât celelalte șase mame, însă regretă 

toată libertatea pe care au avut-o și consideră că, dacă ar 

fi avut mai multe reguli și limite, este posibil ca mama 

din studiul de caz nouă (Ionela) să nu fi ajuns într-un 

centru de detenție, iar mama din studiul de caz șapte 

(Paula) să nu fi avut un copil la vârsta de 19 ani, în 

condiții dificile, fără sprijin și un loc de muncă. 

Surprinzător, singura mamă (Ana) care nu se plânge de 

stilul parental pe care l-a experimentat este mama care a 

crescut într-un centru de plasament de capacitate mică 

(20 de copii), spunând că echipa educativă a fost destul 

de corectă cu ea și cu ceilalți copii din centru, cu 

excepția a două persoane care au lucrat în cadrul 

centrului. 

 

Din cele observate mai sus, putem vedea că stilul 

parental în care au fost crescute mamele din cadrul 

studiilor de caz prezentate are o anumită influență 

asupra modului în care acestea se ocupă de copiii lor, în 

prezent.  

 

Sunt mame care practică stilul opus de parentalitate, 

comparativ cu cel în care au fost crescute, pentru că își 

doresc să ofere altceva copilului lor, însă fără a avea 

abilitatea de a analiza și a evalua în profunzime stilul lor 

parental.  

 

De asemenea, am putut observa faptul că mama din 

primul studiu de caz (Claudia) a reprodus același stil 

parental experimentat în copilărie, stilul indiferent 

neimplicat, deși nu a fost mulțumită de acest stil 
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practicat de către mama ei. Claudia se poziționează în 

postura de victimă și nu reușește să iasă din această 

poziție, indiferent de ajutorul și terapiile oferite, 

deoarece în cazul ei, nevoile ei personale rămân 

prioritare, indiferent de nevoile copiilor ei.  

 

Mamele care practică un stil parental democratic 

echilibrat în relația cu copiii lor sunt mame care și-au 

dorit acest copil, acesta fiind prioritatea lor, independent 

de circumstanțele dificile în care se află, dând dovadă de 

o capacitate de analiză cu privire la trecutul lor și la 

acțiunile din prezent. 

 

A treia întrebare de cercetare: Există o relație de 

interdependență între tipul de atașament și stilul 

parental? 
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Studiu 

de caz 
Beneficiară 

 

Tip de 

atașament  

în trecut 

Stilul parental în 

trecut 

1 
Claudia Insecurizat 

ambivalent 

Indiferent-

neimplicat 

2 
Larisa Insecurizat 

evitant 

Indiferent-

neimplicat 

3 
Sonia Securizat Autoritar-

autocratic 

4 
Ana Insecurizat 

ambivalent 

Democratic 

5 
Sorina Insecurizat 

ambivalent 

Autoritar-

autocratic 

6 
Lavinia Insecurizat 

ambivalent 

Indiferent-

neimplicat 

7 Paula Securizat Indulgent-permisiv 

8 
Pamela Securizat Autoritar-

autocratic 

9 
Ionela Insecurizat 

evitant 

Indulgent-permisiv 

 

Tabel 3 – Tipul de atașament și stilul parental în trecut 
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Tabel 4 – Tipul de atașament și stilul parental în prezent 

Studiu 

de caz 
Beneficiară 

 

Tip de 

atașament 

actual 

Stilul parental actual 

1 Claudia 

Insecurizat 

ambivalent 

Insecurizat 

ambivalent 

Insecurizat 

evitant 

Indiferent-

neimplicat/permisiv 

Indiferent-neimplicat 

Indiferent-neimplicat 

2 Larisa 
Insecurizat 

ambivalent 
Permisiv/Autoritar 

3 Sonia Securizat Democratic 

4 Ana 
Insecurizat 

ambivalent 

Autoritar/Indiferent-

neimplicat 

5 Sorina 
Insecurizat 

ambivalent 

Indulgent-permisiv 

Indulgent-permisiv 

6 Lavinia 
Insecurizat 

ambivalent 
Indulgent-permisiv 

7 Paula Securizat Democratic 

8 Pamela Securizat Democratic 

9 Ionela Securizat Democratic 
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Dacă ne concentrăm mai întâi pe rezultatele referitoare 

la stilul democratic, observăm că, în prezent, toate 

mamele care prezintă un stil parental democratic 

echilibrat sunt mamele care au un atașament securizat cu 

copiii lor.  

 

Evaluând trecutul, singura mamă care a cunoscut un stil 

parental democratic (Ana) nu a avut o relație de 

atașament securizat, însă aceasta a crescut într-un centru 

de plasament și nu a avut o relație de atașament cu o 

persoană de referință, deoarece personalul s-a schimbat 

de mai multe ori în decursul anilor. În ceea ce o privește, 

stilul parental nu reprezintă o persoană specifică, ci 

stilul echipei educative, care a avut niște reguli clare de 

funcționare pentru toți copiii.  

 

Observând cazurile mamelor care oscilează între două 

stiluri parentale (caz Claudia, Larisa și Andreea), putem 

remarca faptul că și copiii lor prezintă un tip de 

atașament insecurizat ambivalent cu mamele lor. 

 

Două dintre cazuri, Sonia și Pamela, au avut în trecut o 

relație de atașament securizat, însă au suferit din cauza 

unui stil parental autoritar-autocratic. Este interesant să 

precizăm că atunci când beneficiarele vorbesc de relația 

lor de atașament, vorbesc despre relația cu mama din 

familia de plasament, respectiv bunica în cazul celei de-

a doua mame, însă când este vorba despre stilul parental 

în care au fost crescute, au evaluat persoana sau 

persoanele care impuneau cel mai mult autoritatea lor în 
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casă, și anume tatăl din familia de plasament pentru 

Sonia, respectiv unchii cu care Pamela locuia. 

 

Restul rezultatelor nu conduc spre concluzii evidente 

care ar putea să afirme cu certitudine că există o relație 

de interdependență între tipul de atașament și stilul 

parental.  

 

A patra întrebare de cercetare: Ce alte circumstanțe 

sau evenimente pot influența relația de atașament sau 

stilul parental al unei persoane? 

 

În analiza studiilor de caz, în cadrul primelor întrebări 

de cercetare, au apărut anumite circumstanțe care au 

influențat relațiile de atașament sau/și stilurile parentale.  

 

O circumstanță care s-a dovedit a avea o influență 

asupra relației de atașament dintre mamă și copilul ei o 

reprezintă relațiile pe care le întreține mama cu 

persoanele importante din viața ei din prezent. Studiul 

de caz numărul nouă (Ionela)  demonstrează că, deși 

mama nu a experimentat o relație de atașament securizat 

în copilărie, copilul ei prezintă caracteristicile unui 

atașament securizat cu mama lui. Ionela are o relație 

stabilă cu soțul ei și, de asemenea, are o relație de 

atașament cu cuplul care a ajutat-o atunci când era în 

centrul de detenție, oameni pe care chiar și în prezent îi 

consideră părinții ei adoptivi. Putem conchide că dacă 

mama experimentează în prezent o relație de atașament 

securizat, circumstanța aceasta va avea o influență 

favorabilă asupra relației cu copilul ei.   
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În ceea ce privește stilurile parentale, am putut constata 

că mamele întâmpină dificultăți în a avea un stil parental 

bine definit, din cauza lipsei de experiență și a 

problemelor cu care se confruntă în comunicarea cu 

copilul. Fiind la o vârstă fragedă copilul nu se poate 

exprima verbal, fapt ce poate împiedica unele mame să 

se adapteze la nevoile acestora sau să aibă așteptări 

realiste asupra dezvoltării lui (Larisa, Ana, Sorina, 

Lavinia). Odată ce comunicarea verbală între mamă și 

copil este stabilită, stilul parental ar putea să fie bine 

definit, având în vedere că în primii ani de viață mama 

încă își definește rolul de părinte, iar stilul ei parental se 

va clarifica în timp.  

 

Capacitatea mamei de a analiza propriile ei experiențe 

din trecut și de a alege în mod conștient stilul care i se 

pare cel mai potrivit convingerilor sale  reprezintă un alt 

parametru care influențează stilul parental (Sonia, Paula, 

Pamela și Ionela). De asemenea, am putut constata că 

stilul parental poate fi influențat și de dorința mamei de 

a avea un copil (Paula, Pamela și Ionela) și de a face din 

acesta o prioritate, independent de circumstanțe. În cazul 

în care dorința aceasta lipsește, relația cu copilul este 

pusă în pericol, cum se întâmplă în cazul Claudiei. 

Acestea fiind spuse, faptul că părintele își dorește un 

copil nu înseamnă întotdeauna că atașamentul va fi unul 

securizat, nici nu garantează un tip de parentalitate 

anume, dar se poate observa că în cazul părinților care 

și-au dorit copilul, stilul parental indiferent-neimplicat 

este mai rar. 
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Un alt parametru care influențează relația mamă-copil și 

stilul parental este reprezentat de existența unei stări de 

depresie a mamei. Claudia arată foarte clare simptomele 

unei depresii postnatale, iar Ana prezintă semne de 

anxietate și depresie, care nu au neapărat legătură cu 

nașterea copilului. În ambele cazuri, depresia afectează 

relația cu copilul, iar mamele prezintă caracteristicile 

unui stil parental indiferent-neimplicat.  

 

Cinci dintre mame (Claudia, Larisa, Ana, Sorina și 

Lavinia) prezintă caracteristicile unui atașament 

insecurizat ambivalent cu copiii lor, toate aceste femei 

au trecut prin diferite traume (abuz sexual, abuz fizic, 

neglijență, plasament), toate trăiesc cu consecințele 

traumelor experimentate și nu au putut depăși aceste 

urmări, în ciuda terapiilor urmate. Claudia și Sorina 

rămân cu o mentalitate de victimă, Larisa și Ana au 

dificultăți în a avea încredere în oameni, acesta fiind 

motivul pentru care nu se pot vulnerabiliza în cadrul 

sesiunilor de terapie,  deoarece le este foarte greu în a se 

conecta cu emoțiile lor. Lavinia este o mamă minoră 

aflată cu măsură de plasament în cadrul centrului 

maternal, iar faptul că a fost mutată în patru centre 

diferite într-un singur an a amplificat trauma, deoarece 

experiența ei de separare de familia de origine este una 

foarte recentă. 

 

Cercetarea de față prezintă câteva limite: studiile de 

caz s-au făcut pe un număr restrâns de doar nouă mame, 

concluziile fiind bazate doar pe rezultatele acestor studii 

de caz. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul 

că stilul parental al mamei nu este încă bine definit în 
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prezent, datorită vârstei mici a copiilor (între 0 și 3 ani). 

Ar fi interesant să se analizeze cum se va dezvolta stilul 

parental al mamelor pe măsură ce copiii lor vor crește. 

 

CONCLUZII 

 

Parentalitatea a fost un domeniu foarte puțin studiat în 

trecut comparativ cu impactul lui asupra generațiilor 

care vin și, de asemenea, asupra societății, în general. 

Pentru a înțelege maniera în care se construiește 

parentalitatea, este important să înțelegem că 

experiențele din copilărie influențează omul devenit 

adult, în responsabilitatea lui de părinte. Sunt doi factori 

complementari care pot fi analizați pentru a evalua 

parentalitatea: tipul de atașament dintre copil și părintele 

lui și stilul parental practicat în relația cu copilul. Un 

lucru este cert: tipul de atașament cunoscut în copilărie 

ne va dezvolta într-un anumit fel ca adulți, dar este 

important să ținem cont de faptul că prezentul nu este în 

totalitate determinat de trecut. Relațiile pe care în 

prezent le dezvoltă părintele îl pot ajuta să găsească 

echilibrul în relația cu copilul lui. De asemenea, tipul 

parental experimentat în trecut influențează tipul 

parental practicat în prezent în educația copilului său.  

 

Dacă părintele are capacitatea să-și analizeze trecutul și 

astfel să aleagă în mod conștient stilul său parental, 

experiența sa din trecut îl va ajuta să devină părintele 

care dorește să fie.  

 

Există în mod clar anumiți parametri asupra cărora nu 

putem interveni, cum ar fi dorința mamei de a avea un 
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copil sau circumstanțele specifice ale concepției care nu 

pot fi schimbate, însă prezenta cercetare demonstrează 

faptul că parentalitatea nu este determinată doar de 

experiențele din trecut.  

 

Este dovedită influența pe care trecutul îl are asupra 

tuturor indivizilor, însă studiile de caz din cadrul acestei 

lucrări demonstrează că lucrurile pot lua o direcție bună, 

chiar și în cazul persoanelor vulnerabile. De exemplu, în 

cazul mamelor aflate în situații de risc, o relație de 

atașament securizat experimentată în prezent are o 

influență pozitivă asupra relației mamă-copil.  

 

Mamele care se află în această situație au nevoie de 

susținere emoțională și materială pentru a putea dezvolta 

o relație armonioasă cu copilul lor. Unele mame 

întâmpină dificultăți în a înțelege nevoile copiilor lor și 

nu pot să răspundă într-un mod adecvat nevoilor lor, de 

aceea, în calitate de asistenți sociali, de consilieri, de 

profesori, este important să dezvoltăm programe de 

educație parentală pentru a ajuta mamele să înțeleagă 

noțiunile teoretice și practice în ceea ce privește nevoile 

copiilor lor.  

 

Programele de educație parentală au la bază o muncă de 

motivare a părințiilor chiar dacă este o misiune dificilă. 

Patricia Runcan (2020, 70) afirmă că „o muncă de 

motivare presupune: 
- acceptarea realității; 

- comunicare; 

- empatie; 

- acceptarea absenței dorinței de cooperare a 

părinților; 
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- explorarea motivelor de îngrijorare ale 

părinților.” 

 

De asemenea, am remarcat importanța înțelegerii 

trecutului și importanța dezvoltării capacității de a-l 

analiza într-o manieră constructivă, pentru a dezvolta o 

relație puternică și echilibrată cu copilul lor și pentru a 

nu se limita doar să reproducă același model parental, 

dacă acesta nu este unul sănătos.  

 

De fiecare dată, o evaluare intenționată ne ajută să 

învățăm mai mult din experiența trecutului, pentru a fi 

mai pregătiți, mai bogați și mai rezilienți, pentru a 

întâmpina viitorul cu mai mult echilibru, cu mai multă 

maturitate. În cazul în care nu ne oprim din alergarea 

vieții și nu evaluăm trecutul, s-ar putea să nu învățăm 

nimic din el, iar lecția de viață să fie necesar să se 

repete, în viitor, pentru că nu a fost evaluată și învățată 

suficient de bine, la timpul potrivit.  

 

Mai mult, este extrem de important ca mamele să 

beneficieze de terapie psihologică, pentru a fi capabile 

să își depășească traumele din trecut și pentru a-și însuși 

abilitățile specifice necesare construirii relației pe care 

și-o doresc cu copilul lor, într-un mod conștient și 

voluntar. 

 

Este necesar să ne amintim că experiențele noastre din 

trecut au un impact major asupra vieților noastre de 

astăzi, însă totodată,  nu ne rezumăm la consecințele pe 

care acestea le pot avea asupra noastră!  
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Nu trebuie să trăim în trecut, dar trebuie să învățăm din 

el. De aceea, este nevoie să reflectăm la trecutul nostru 

și să-l evaluăm intenționat, pentru a învăța din el lecții 

importante de viață, pe care să le transferăm în prezent 

și în viitor, ca experiențe bogate și prețioase, pentru a 

deveni părinți buni și echilibrați pentru copiii noștri!  

 

După cum afirmă Carl Jung, „eu nu sunt ceea ce mi se 

întâmplă, eu sunt ceea ce aleg să devin.” Fiind 

conștienți de adevărul acesta, considerăm că este rolul 

nostru de a sprijini orice părinte aflat într-o situație 

vulnerabilă sau de neajutorare sau confuzie, și de a-i 

insufla speranța și încrederea că poate alege să 

folosească experiențele proprii din trecut, pentru a 

deveni un părinte mai bun, mai iubitor și mai echilibrat, 

pentru copilul lui. „Lasă trecutul să te facă mai bun, nu 

mai amar.” (Autor necunoscut) 

 

Crede în copilul tău, fii un model bun pentru el și fă tot 

ceea ce poți pentru acesta, atâta timp cât el este încă în 

casa ta și îl poți influența pozitiv, prin ceea ce ești și prin 

ceea ce faci!  

 

Părinți, există nădejde pentru prezent și pentru viitor! 
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COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT:  

GÂNDURI DE ÎNCHEIERE 

 

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM ca și părinți, ca și 

bunici, ca și profesori și mentori, ca și oameni, se va 

reflecta cel mai bine în viața adultă a copiilor noștri, a 

generației viitoare. Ce impact lăsăm în ceilalți? Ce 

moștenire valoroasă și autentică lăsăm copiilor? 

Depinde de ce alegem să fim și să facem, atunci când 

suntem văzuți, dar și nevăzuți de cei din jurul nostru. 

Alege să fii un părinte, un bunic, un profesor și mentor, 

un om autentic pentru copiii din viața ta, pentru tine, dar 

și pentru Dumnezeu. Fii un părinte sau un bunic 

implicat și fă o diferență în viața copiilor și a nepoților 

tăi! Nu urmări să fii perfect pentru că nu se poate, dar 

urmărește să fii bun, implicat, credincios și autentic; asta 

va face diferența atât în viața ta, cât și a generației mai 

tinere, datorită influenței tale. 

Suntem profund influențați de familiile noastre de 

origine și de cei care au ales să investească în noi și să 

ne mentoreze. Impactul este profund și autentic. 

Joseph Chilton Pearce spunea că: „Ceea ce suntem îl 

învață mai mult pe copil decât ceea ce-i spunem, 

așadar, trebuie să fim așa cum ne-am dori să devină 

copiii noștri.” 

Autenticitatea modelează cine suntem și apoi ceea ce 

facem, cine sunt copiii și apoi ceea ce vor face ei. 
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Autenticitatea, este în primul rând despre a fi și apoi 

despre a face. 

 

Tu ești un model pentru copilul tău. Fie că vrei, fie că 

nu vrei! Întrebarea care se pune este Ce fel de model 

alegi să fii pentru a-ți ajuta copilul să-și trăiască viața 

din plin și autentic?  

Pune interesele și nevoile copilului tău, înainte de 

prioritățile și visele tale! Fă din copilul tău o prioritate 

atâta timp cât ai un mandat de părinte activ și el, încă, se 

mai află în casa ta. Fii un model bun și autentic pentru 

copilul sau nepotul tău, așa îl vei influența în bine 

devenirea și îl vei ajuta să trăiască o viață din plin și 

autentică. 

 

Copilul tău reprezintă o valoare în sine, fără să fie 

nevoie să demonstreze cineva această valoare! Crede 

în copilul tău, în toate momentele vieții, indiferent de 

circumstanțe! 

Tratează-ți copilul cu demnitate, cu respect și cu iubire, 

fără a-l compara cu nimeni. El este unic și valoros 

pentru că așa l-a creat Dumnezeu, pentru a aduce un 

plus de valoare în această lume și pentru a-și îndeplini 

chemarea pe acest pământ. Nu strivi personalitatea 

copilului tău prin comparații împovărătoare și 

umilitoare. Ajută-l să-și cultive personalitatea, caracterul 

și să se diferențieze de ceilalți. Ajută-l să fie el sau ea, în 

toată splendoarea unicității creației. Dumnezeu 
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întotdeauna creează unicat, iar El nu greșește niciodată! 

Nu-ți minimaliza copilul pentru a deveni o copie 

ordinară. 

 

Ajută-ți copilul să-și dezvolte și să-și atingă 

potențialul, pentru a trăi o viață din plin, cu scop și 

cu sens! 

Nu uita că singura competiție autentică, în care să ne 

descoperim, să ne dezvoltăm și să ne atingem potențialul 

este competiția cu noi înșine, nu cu ceilalți! Așa că 

învață-ți copilul că are culoarul lui și că nu este necesar 

să intre pe alte culoare. Asta îl va ajuta să prindă 

încredere, să devină relaxat în relațiile cu ceilalți, și, 

totodată, să devină un prieten bun și de nădejde, 

dezvoltând relații corecte și sănătoase. Potențialul este 

un dar minunat pe care Dumnezeu l-a pus în copilul tău. 

Ajută-ți copilul să-și descopere potențialul și să-l 

valorifice cu încredere. Nu-i rata și îngropa potențialul, 

chiar dacă la început, acesta, este latent. 

 

Încurajează-ți copilul să fie autentic! Să fie real, 

original, adevărat și onest! 

El nu trebuie să devină copia ta, ca părinte, indiferent 

cât de valoros ești tu sau te consideri, ca și părinte. Nu 

uita că el este unicat, chiar dacă a preluat multe lucruri 

de la tine. Este necesar să-l încurajezi să fie el, să se 

descopere și să se cunoască, să devină cea mai bună 

versiune a lui, așa cum a fost proiectat încă de la început 
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de către Dumnezeu. Este o muncă de construcție, de 

viziune și de credință! 

 

Încurajează-ți copilul și ajută-l să viseze la scară 

mare!  

Nu-i limita visele, ci încurajează-l să creadă în el, în 

Dumnezeu, și apoi ajută-l să facă pași concreți, prin 

muncă, acțiune și perseverență, pentru concretizarea și 

îndeplinirea viselor. Nădejdea este necesară și este 

extrem de valoroasă, dar ea nu este o strategie în sine, de 

aceea învăță-l pe copil cum să acționeze pentru a-și face 

o strategie. Totodată, nu-ți împovăra copilul cu visurile 

tale pentru el, ci lasă-l pe el să și le descopere și să le 

trăiască. 

 

Crește-ți copilul cu seninătate, cu bucurie de viață, 

cu speranță și nu cu încrâncenare, fiind tot timpul 

supărat pe viață! 

Copiii au nevoie de zâmbete și de ochi luminoși, de 

bucurie și de nădejde, nu de fețe morocănoase, veșnic 

supărate și încrâncenate. Copilul tău va fi mai bogat în 

suflet dacă vei alege să nu mai ratezi acele zâmbete 

nezâmbite. El are așa mare nevoie să vadă în ochii tăi 

acea lumină aparte, acea licărire de speranță și 

strălucire, pe care doar puțini oameni o mai au. Toate 

acestea se vor reflecta în starea lui interioară și în 

calitatea vieții lui de adult de mâine. 
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Fă în așa fel încât ochii tăi, fața ta, să reflecteze ceea ce 

ai în inimă. Dar pentru asta trebuie să ai grijă de inima 

ta, ca să fie bună și plină de izvoare de apă proaspătă. 

Iubesc mult versetul din Biblie care spune așa: 

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies 

izvoarele vieţii!” (Proverbe 4:23). Ce transmit ochii tăi, 

ce transmite inima ta copiilor tăi?! Grijă la ochi și la 

inimă. 

Creșterea și educația unui copil implică disciplină! 

Dacă îți pasă de copilul tău și îl iubești, va fi necesar 

să-l disciplinezi cu iubire și cu fermitate! Această 

formulă duce la echilibru. 

Cu toții avem nevoie de ordine în viață, ca să nu 

ajungem la haos. Este necesar să ai reguli și limite clare 

și adecvate pentru copil, care să-l ajute și să-l protejeze 

în fiecare etapă de creștere, de la naștere până în 

adolescența târzie. Limitele și regulile conferă siguranță, 

protecție și ghidare copilului și adolescentului.  

Disciplinează-ți copilul, conform vârstei lui, cu 

fermitate și tandrețe, în același timp! Aceste două 

elemente vor asigura echilibrul necesar în educație, iar 

copilul va înțelege importanța și rostul disicplinării și, 

totodată, își va forma o autodisiciplină în viața adultă. 

Autodisciplina este grea dar extrem de prețioasă, pentru 

că îl va ajuta mult să performeze și să muncească într-un 

mod susținut și constant, pentru a-și transforma visele în 

realitate. 
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Nu exagera în discipliniare și nu-ți umili copilul! 

Acordă o singură pedeapsă pentru o greșeală, nu mai 

multe. Pedeapsa să fie proporțională cu greșeala, pentru 

că, altfel, copilul nu se va mai simți în siguranță cu tine 

ca și părinte. Nu-l disciplina la mânie! Disciplinează-l 

de fiecare dată când este nevoie, dar cu calm, cu 

fermitate și cu dragoste. 

Urmărește să crești niște copii curajoși, nu perfecți! 

Încurajează-I să aibă opinii, să se exprime deschis, 

manierat și respectuos; să nu-și ascundă gândurile, 

convingerile și valorile. Încurajează-l să îndrăznească și 

să riște în viață și, totodată, învață-l să nu se teamă de 

eșec. Ajută-l să înțeleagă că eșecul este comun și, 

totodată, provizoriu. Eșecul nu este permanent și nici 

succesul. Învață-l cum să facă față eșecului, nu doar 

succesului. Pregătește-ți copilul atât pentru eșec, cât și 

pentru succes. E important să nu fie copleșit de ele și să 

știe cum să le facă față, nefiindu-i teamă de gestionarea 

eșecului sau de gestionarea succesului. 

Ajută-l, prin felul tău de a fi, să fie curajos și  nu-i cere 

să fie perfect! Această atitudine îi va da aripi și-l va 

ajuta să experimenteze mai multe situații, pentru că nu-i 

va fi teamă de eșec și nici că nu va fi perfect. Educă-ți 

copilul cu mult curaj și cu nădejde. A fi autentic nu 

înseamnă a fi perfect! 
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Fă-ți copilul să conștientizeze că este iubit, atât la 

nivel declarativ cât și faptic! 

Copilul tău are nevoie în toate perioadele de creștere și 

de dezvoltare să știe că este iubit de tine ca și părinte sau 

bunic și că este iubit și de Dumnezeu.  

Avem nevoie să știm că suntem iubiți cu adevărat, 

autentic, de cineva pentru a funcționa la cei mai înalți 

parametrii ai ființei noastre. Nu uita, iubirea îți va 

echilibra copilul și îl va face să înflorească și, totodată, 

îl va învăța cum să devină un om bun, care să iubească 

la rândul lui. Nu-ți condiționa iubirea față de copilul tău! 

Inima nu se condiționează și nici iubirea. 

 

Cea mai importantă și valoroasă moștenire pe care  

i-o poți lăsa copilului sau nepotului tău este credința 

în Dumnezeu! Transmite valori autentice, care 

rezistă în timp. 

Ajută-ți copilul să-L descopere și să-L cunoască pe 

Dumnezeu într-un mod personal, profund și autentic 

pentru a avea o relație semnificativă cu El, pentru a trăi 

o viață creștină autentică.  

Aceasta este cea mai importantă moștenire pe care poți 

să o lași copilului, care îl va însoți în călătoria vieții pe 

acest pământ, dar și pentru eternitate. 

Transmite valori autentice copilului tău care să-l ajute 

să-și trăiască frumos viața și, totodată, care să-l ajute în 

interacțiunea cu aproapele lui, pentru relații corecte, 
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sănătoase, dar și pentru relații semnificative, cu câțiva 

oameni aleși la suflet.  

Valori precum dragostea, credința, nădejdea, 

simplitatea, onestitatea, iertarea, căldura, echilibrul, 

grija, respecult, demnitatea și excelența, sunt o 

moștenire de mare preț. Asigură-te că la baza piramidei 

de valori a copilului tău, este credința. Atunci, 

fundamentul vieții lui va fi intact și solid. 

Acest sistem de valori va constitui structura copilului 

tău, care va reprezenta coloana vertebrală a adultului de 

mâine. Cât de dreaptă sau cât de strâmbă va fi coloana 

vertebrală a copilului tău? Ea reprezintă baza, 

conținutul și sensul pentru întreaga călătorie a vieții. 

Dacă tu nu ai primit o moștenire sănătoasă și valoroasă 

de la părinții tăi, atunci alege să fii tu veriga de aur între 

generații: rupe blestemul și adu binecuvântarea! Alege 

ca tu să fii și să lași o moștenire sănătoasă și autentică 

pentru copiii tăi și pentru generațiile care vor urma. Fii 

tu veriga de aur! Se poate! 

 

Iubește și urmează-ți intuiția de părinte!  

Sufletul tău este și va rămâne un bun detector care te va 

îndruma corect în relația cu copilul tău. Ascultă-ți 

sufletul! Iar ca să înțelegi, sufletul tău este necesar să 

rămână aproape de sufletul copilului tău, indiferent de 

timpuri, de vremuri și de circumstanțe. Rămâi aproape 

de sufletul lui! 
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Trăiește-ți autenticitatea, în simplitate sau în bogăție, în 

detaliile și în aspectele importante și complexe ale 

călătoriei vieții, cu încredere, cu inimă, cu seninătate, cu 

bucurie și cu nădejde.  

În relitatea vieții de zi cu zi, este o luptă continuă pentru 

a rămâne oameni autentici și integri, pentru noi și pentru 

generația tânără. Doar cu Dumnezeu, se poate cu 

adevărat! Iar răsplata, este imensă; rămâne în suflet și se 

transmite, natural și autentic, în alt suflet, de la o 

generație la alta.  

Martin Buber scrie: „Atunci când doi oameni 

relaționează în mod autentic și uman, Dumnezeu este 

curentul electric care începe să circule între ei.” 

 

Timișoara, 21 Decembrie 2020 

Conf. univ. dr. PATRICIA RUNCAN 

Universitatea de Vest din Timișoara 
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LISTA AUTORILOR 

 

ȘTEFANIA BEJAN 

Conferențiar universitar doctor 

Departamentul Științe ale Comunicării și 

Relații Publice, Facultatea de Filosofie și 

Științe Social-Politice,  Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Valori. Adevăr, bine, frumos, bunătate, 

modestie, respect. 

Motto de viață. „Omul sfințește locul.” 

   

 

EUGEN JURCA 

Conferențiar universitar doctor  

Departamentul de Asistență Socială, 

Facultatea de Sociologie și Psihologie, 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Valori. Viziune, competenţă, onestitate, 

umor, enthuziasm. 

Motto de viață. „Eu sunt Lumina lumii.       

Cine mă urmează, va avea lumina 

vieții.”(Ioan 8:12) 
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CAMELIA CĂPUȘAN 

Medic primar neurolog 

Clinica Lavitamed, Cluj Napoca – 

coordonator medical. 

Valori. Profesionalism (cunoaștere), 

empatie, abordare holistică a 

pacientului, convingerea necesității 

participării pacientului și familiei lui 

la procesul de vindecare, cultivarea 

unei atmosfere calde în echipa cu care 

lucrez și valorizarea colaboratorilor. 

Motto de viață. Viața se trăiește cu 

ziua, cu mintea pe pământ și inima în 

cer. 

 

 

FLORINA IANCULESCU 

Profesor de limba română 

Școala Gimnazială Nr. 30 – profesor titular. 

Valori. Cinstea, respectul, demnitatea, 

decența. 

Motto de viață. „Nimic nu e departe când 

iubești.” Mircea Eliade 
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GEARL SPICER 

Pastor 

One Heart Church Norcross, Georgia, 

Statele Unite ale Americii. 

Valori. Ascultarea nu este opțională. 

Simplicitatea este cea mai rapidă cale 

pentru a înțelege perspectivele mărețe ale 

lui Dumnezeu. Nu rata niciodată o 

oportunitate deoarece s-ar putea să nu te 

mai întâlnești cu ea din nou. Și încă o 

valoare – Este mai înțelept să cedezi în 

ascultarea de Dumnezeu decât să asculți 

părerile altora. 

Motto de viață. Roagă-te! Ascultă! 

Găsește calea Sa!  

 

 

 ILEANA RADU 

Medic, psihoterapeut 

Cabinet medical individual Dr Radu 

Ileana; Institutul de Terapie Familială și 

Practică Sistemică Dianoia. 

Valori. Onestitatea, antropologia biblică, 

omul este creația după Chipul și 

asemănarea Creatorului, jurământul lui 

Hipocrate. 

Motto de viață. „Veți cunoaște adevărul, 

iar adevărul vă va elibera.” (Ioan 8:32) 
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DUMITRU BORȚUN 

Profesor universitar doctor 

Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative (SNSPA) București. 

Valori. Onestitate, excelență, 

corectitudine, demnitate, libertate, 

autonomie morală. 

Motto de viață. Nihil sine Deo! 

 

 

 

MARIA BUICAN 

Profesor de limba engleză 

Colegiul Național Bănățean. De la 1 

septembrie 2020, pensionară. 

Valori. Iubire, bucurie, sinceritate, 

respect, responsabilitate, corectitudine. 

Motto de viață. Pune suflet în tot ceea ce 

faci! 
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MIHAELA ȘORA 

Profesor învățământ primar, Director 

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara. 

Valori. Credință, onestitate, respect, 

sinceritate, iubire. 

Motto de viață: 

Fii bun cu cel ce te lovește, 

Respectuos cu cel ce te jignește, 

Iubitor cu cel ce te urăște! 

 

 

ADELIA (FLOREA) FURDUI 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Generozitatea, bunătatea, iubirea 

față de semeni, sinceritatea. 

Motto de viață. „Nu există: Nu pot!” 
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DENISA-FLORINA BURCĂ 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Familia, bunătatea, respectul, 

compasiunea, ascultarea. 

Motto de viață. „Principalul scop al vieții 

este cel de e evolua până ce ajungi la 

persoana care trebuie să fii.” Oprah 

Winfrey 

 

 

 

LAURA-CRISTINA UNGUREANU 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Integritate, corectitudine, 

sinceritate, iubire, încredere, libertate. 

Motto de viață. „Fă primul pas cu 

încredere. Nu trebuie să vezi toată scara. 

Pur și simplu pășește.” Martin Luther 
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ADRIANA REBECA ZGRIBAN 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Sinceritatea, pozitivismul, 

încrederea, încurajarea, deschiderea și 

iubirea față de oamenii din jur. 

Motto de viață. „Îmi ridic ochii spre 

munți... De unde-mi va veni ajutorul? 

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a 

făcut cerurile și pământul.”(Psalmul 

121:1-2) 

 

OANA-MARIA JUCU 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Familia, sănătatea, creșterea și 

dezvoltarea, spiritualitatea, 

autenticitatea. 

Motto de viață. „N-am cerut vieții nimic. 

Tot ce am avut, i-am smuls. Și tot ce     

n-am avut, mi-a fost furat.” Tudor 

Mușatescu 
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NAOMI PĂTRĂUȚANU 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Dragostea, integritatea, credința, 

sinceritatea. 

Motto de viață. „Viața este frumoasă, tu 

trebuie doar să trăiești în așa fel încât tot 

ceea ce faci să confirme acest adevăr.”– 

Dostoievski 

 

 

REBECA (LUPȘA) LĂPĂDAT 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Relația cu Dumnezeu, familia, 

munca și a fi o influență pentru 

comunitatea în care trăiesc. 

Motto de viață. „Nu este nebun acela care 

dă ce nu poate ține ca să câștige ceea ce 

nu poate pierde.”Jim Elliot 
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ALINA FIILEȘ (STELIA) 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Management și Supervizare în 

Bunăstarea Copilului și a Familiei. 

Valori. Speranță, încredere, optimism, 

răbdare, perseverență, acceptare. 

Motto de viață. „Nu există bogăție egală 

cu mulțumirea.” Panciatantra (Cele 

cinci cărți ale înțelepciunii, 180) 

ALEXIA COLEMAN 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Management și Supervizare în 

Bunăstarea Copilului și a Familiei. 

Valori. Credință în Dumnezeu, integritate, 

onestitate, bunătate, respect, empatie, 

credința că orice om se poate schimba. 

Motto de viață. „Nu lăsa pe nimeni să plece 

de la tine fără a-i aduce bine și fericire. Fii 

expresia vie a bunătății Domnului: bunătate 

pe chipul tău, bunătate în ochii tăi, bunătate 

în zâmbetul tău.” Maica Tereza 
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PATRICIA RUNCAN 

Conferențiar universitar doctor abilitat 

Departamentul de Asistență Socială. 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Coordonator. Departamentul de 

Educație. Biserica Baptistă Maranata 

din Timișoara. 

Coordonator al conferințelor și 

volumelor din seria AUTENTIC. 

Valori. Credință, autenticitate, curaj, 

iubire, fermitate, echilibru, acel ceva. 

Motto de viață. „Pot totul în Cristos care 

mă întărește.” (Filipeni 4:13) &  

„Am o singură viață și o singură șansă 

de a o face să conteze… Credința îmi 

cere ca eu să fac orice pot, oriunde sunt, 

oricând pot, atâta vreme cât pot, cu 

orice am la îndemână, ca să încerc să 

produc o diferență.” Jimmy CARTER  
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MULȚUMIRI ALESE... 

 

VREAU SĂ MULȚUMESC TUTUROR ACELORA 

care au ales să contribuie, într-un fel sau altul, la 

realizarea, apariția, publicarea și mediatizarea acestui 

volum. Apreciez contribuția fiecăruia și vă sunt 

recunoscătoare că, în astfel de vremuri, ați ales să faceți 

parte din echipa AUTENTIC, încă de la început. 

Mulțumire și recunoștină pentru echipa DEdu 

(Departamentul de Educație) din cadrul Bisericii 

Creștine Maranata din Timișoara, pentru rolul însemnat 

pe care l-ați avut în publicarea acestui volum. Vă 

mulțumesc pentru încurajare și pentru munca de echipă, 

pe care învăț să o prețuiesc tot mai mult. Apreciere și 

mulțumire pentru Biserica MARANATA! 

Gânduri de mulțumire și apreciere pentru echipa DAS 

(Departamentul de Asistență Socială) din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, pentru rolul avut în 

mentorarea unor tineri masteranzi, care au publicat în 

cadrul volumului pe această tematică specială. Apreciere 

și mulțumire pentru UVT! 

Iubire, respect, recunoștință și mulțumire pentru cei din 

casa mea. Voi sunteți cei mai aproape de sufletul meu și 

acolo, printre voi, am învățat să-mi trăiesc autenticitatea, 

vulnerabilitatea și să-mi exersez curajul, în simplitate, 

bucurie și nădejde. Îmi este așa de ușor să fiu eu însămi, 

când mă știu iubită de voi. Sunteți extraordinari! PR 

 



366 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT 

367 

SERIA AUTENTIC: VIZIUNE 

DECLARAȚIE DE SCOP & MODALITATE DE IMPLICARE ȘI 

SUSȚINERE  

CONFERINȚELE ȘI VOLUMELE DIN SERIA AUTENTIC  

www.seriaautentic.ro 

MOTTO: 

„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele 

vieții.” (Proverbe 4:23) 

Conferințele și volumele din seria AUTENTIC (AUTENTIC) 

promovează viața, educația, normalitatea, familia, echilibrul, 

valorile și principiile, relațiile, compasiunea, excelența, mentorarea 

și dezvoltarea prin perspectiva credinței, autenticității și iubirii.

AUTENTIC se desfășoară într-o relație de colaborare între 

BISERICĂ, UNIVERSITATE, COMUNITATE. 

http://www.seriaautentic.ro/
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AUTENTIC se adresează, în mod special, generației tinere, 

părinților, femeilor, precum și experților din mediul academic și 

profesional, la nivel național și internațional. 

AUTENTIC se adresează, în mod general, fiecărei persoane care 

dorește să se formeze și să se dezvolte, prin prisma autenticității, 

credinței și iubirii, pentru trăirea unei vieți autentice și cu impact. 

Autenticitatea este o alegere de zi cu zi, o practică, un risc, o luptă, 

o binecuvântare, un scop, un dar. Alege să fii autentic, trăind viața

cu ziua, cu bucurie și cu sens ales! 

Ne propunem următoarele conferințe și volume din SERIA 

AUTENTIC, dacă Dumnezeu va voi: 

CONFERINȚELE din seria AUTENTIC 

NR.1: CALESTIM. Conferința pentru Adolescenți și Tineri din 

Timișoara 

NR.2: CONFETIM. Conferința pentru Femei din Timișoara 

NR.3: Conferința MEDEA. Conferința pentru Mentorare și 

Dezvoltare Autentică

NR.4: Conferința IVA. Conferința Internațională despre Valori 

Aplicate 

VOLUMELE din seria AUTENTIC 

NR.1: Copilărie și parentalitate cu impact 

NR.2: Consiliere și mentorare cu impact 

NR.3: Călătoria vieții: cunoaștere, creștere și dezvoltare personală 

NR.4: Valori și principii cu impact 
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MODALITATE DE IMPLICARE ȘI SUSȚINERE: 

DONEAZĂ BANI PENTRU SERIA AUTENTIC, 

ALĂTURI DE NOI 

Dacă doriți să vă implicați și să ne sprijiniți ca să putem publica, 

tipări și distribui mai multe volume din seria AUTENTIC, atunci vă 

chemăm să ne fiți alături și să ne sprijiniți prin donația dvs. sau a 

celor apropiați. Vom oferi aceste volume bibliotecilor (universitare, 

preuniversitare, județene și locale) din România și Republica 

Moldova, profesioniștilor și specialiștilor, părinților și bunicilor, 

tinerilor, persoanelor care pot să influențeze în bine viețile 

oamenilor în general și ale generațiilor care vor urma în special.  

Prin seria AUTENTIC dorim să promovăm viața, educația, 

normalitatea, familia, echilibrul, valorile și principiile 

moral-creștine, relațiile, compasiunea, excelența, mentorarea și 

dezvoltarea prin perspectiva credinței, autenticității și iubirii. Cu 

ajutorul dvs. vom reuși mai mult, dacă decideți să ne fiți parteneri în 

această chemare aleasă și utilă pentru vremurile noastre. Vom folosi 

donațiile dvs. pentru dezvoltarea seriei AUTENTIC în România și 

în Republica Moldova. 

DONEAZĂ PRIN TRANSFER BANCAR: 

Beneficiar:  Biserica Creștină Baptistă Maranata
 

Banca Transilvania 

Adresa: Timișoara, Calea Martirilor 1989, nr.69 

Codul SWIFT BTRLRO22 

La Observații: Donație pentru seria AUTENTIC 

Cont în LEI/RON: RO89BTRLRONCRT00K4587505 

Cont în EURO: RO58BTRLEURCRT00K4587502 

Cont în USD: RO17BTRLUSDCRT00K4587505 
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DONEAZĂ DIRECT LA BISERICĂ: 

Beneficiar: Departamentul de Educație din cadrul Bisericii 

Adresa poștală: Str. Versului, nr. 5, Timișoara 

CIF: 16 59 46 86 

Persoana de contact:  
ALINA LEONTE 

E-mail: alina_leonte@yahoo.com 

Telefon: 0724 044 323 

CADOU PENTRU DONATORI: 

Persoanele care vor face donații pentru seria AUTENTIC, de 

minimum 50 de lei, au posibilitatea de a primi cu titlu gratuit un 

volum tipărit din seria AUTENTIC, prin Poșta Română sau prin 

altă modalitate aleasă de comun acord. Pentru a intra în posesia 

volumului oferit cu titlu de cadou,  persoanele interesate, ce 

îndeplinesc condiția valorii minime donate, pot lua legătura direct 

și imediat, cu doamna ADELIA FURDUI (căs. FLOREA), 

voluntar în cadrul echipei AUTENTIC, prin e-mail sau prin telefon, 

pentru a stabili detaliile necesare primirii volumului tipărit. 

Volumele oferite cu titlu gratuit sunt în limita stocului disponibil și 

pot fi trimise doar pe teritoriul României. 

Persoana de contact:  
ADELIA FURDUI (căs. FLOREA) 

E-mail: adelina.furdui73@e-uvt.ro 

Telefon: 0745 992 696 

Vă mulțumim! 

În numele echipei AUTENTIC: 

PATRICIA RUNCAN 

Coordonator  

patricia.runcan@seriaautentic.ro 

www.seriaautentic.ro 

mailto:alina_leonte@yahoo.com
http://www.seriaautentic.ro/
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Fragment din IEPURELE DE PLUȘ... 

 

Încheiem primul volum din seria AUTENTIC, cu dialogul 

extraordinar dintre Calul de Piele și Iepure. Fragmentul este scris în 

1922, de Margery Williams (apud Brene Brown, 2019, 129). 

Dialogul ne arată cât de ușor este să fii autentic, să fii tu însuți, 

atunci când simți că ești iubit și știi că ești iubit. 

 

„_ Când ne naștem, nu suntem noi înșine, a spus Calul de 

Piele. Este ceva ce ți se întâmplă mai târziu. Când un copil 

te iubește foarte mult timp, nu doar în joacă, ci din tot 

sufletul, atunci devii tu însuți. 

_ Doare când se întâmplă asta?, l-a întrebat Iepurele. 

_ Câteodată, a recunoscut Calul de Piele, care întotdeauna 

voia să spună adevărul până la capăt. Dar atunci când ești 

tu însuți, nu te deranjează că trebuie să suporți durerea, 

uneori. 

_ Și se întâmplă dintr-odată, ca prin farmec, sau încetul cu 

încetul? 

_ Nu se întâmplă dintr-odată, nu, a spus Calul de Piele. 

Trebuie să devii astfel. Trebuie să treacă mult timp. De 

aceea nu li se întâmplă oamenilor, care se sparg ușor, sau 

care au margini ascuțite ori trebuie ținuți cu grijă, să nu se 

spargă. În general, atunci când devii tu însuți, deja ți-a 

căzut tot părul, stai mai tot timpul cu privirea în pământ, te 

dor încheieturile și ești cam jerpelit. Dar lucrurile astea nu 

contează deloc, pentru că, în momentul în care ai devenit 
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tu însuți, nu mai ai cum să fii urât – poate doar în fața 

celor care nu te înțeleg.” 

 

Autoarea cărții pentru copii, Iepurele de pluș, 

MARGERY WILLIAMS 

 

 
Notă bibliografică: 
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