ZÂMBET DE COPIL

Motto:

Exist ca să te învăț Iubirea!
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Editorial

Să (ne) dăruim copiilor cu Sindrom Down
Acum un an și jumătate, se năștea micuța Ana, scânteia
care a aprins în sufletul nostru dorința de a înființa o asociație.
Ideea ne-a venit după ce am aflat sau citit mărturiile unor
părinți în aceeași situație cu noi. Toți se izbiseră de răutatea
sau indiferența cadrelor medicale din maternitate, tuturor li

se spusese ce povară vor fi acești copii, nici unul nu a auzit
cuvinte blânde, de încurajare, de speranță… Ne-am propus
să arătăm tuturor că acești copii sunt speciali, sunt iubitori,
sunt talentați, sunt oameni ce cu siguranță își vor sfinți viața
și vor deveni sfinți mult mai ușor decât noi.
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Personal, pot spune că Ana este un copil minunat, cu
cel mai dulce zâmbețel. Facem kinetoterapie și masaj
zilnic pentru că, deși nu a avut probleme de sănătate
(malformații interne), există dificultăți motrice specifice.
Dar pentru noi, Ana este o binecuvântare. Își urmărește
curioasă frățiorul mai
mare, îl îmbrățișează
(pe Damian) în cel mai
înduioșător mod, își joacă
rolul de copil cuminte în
cel mai reușit fel.
Astăzi (19 decembrie
– n.r.), am avut bucuria să
întâlnesc și alți copii ca
Ana (alături de Roxana,
din partea A.S.C.O.R.
Tg-Jiu și de maica Tatiana de la Grădinița „Sfântul Stelian”, care au făcut
ca darurile Moșului să fie
mai bogate).
M-am uitat în ochii
fiecăruia și am văzut cât
de atent îl priveau pe Moș
Crăciun. Câteva clipe în
care îngerii din cer au
zâmbit și pot spune că
mi-au întărit credința că
vom reuși să mergem
într-un sens în care vom
putea bate teorii generale
despre această dizabilitate.
Vom încerca în primul rând să dăruim iubire și să arătăm că sunt atâția factori ce influențează dezvoltarea unui
copil cu Sindrom Down, încât nici o persoană nu ar mai
trebui să prezică exact calea pe care aceștia o vor urma
în viață. Sunt unici în felul lor ca toți oamenii, iar căile de
a lucra cu ei sunt diversificate, chiar dacă presupun efort
susținut și foarte multă credință.
Să spunem DA curajului de a privi, de a zâmbi, de a
îmbrățișa un copil cu Sindrom Down la fel ca pe orice alt
copil.
Să înăbușim glasurile celor ce afirmă cu tărie că acești
copii sau cu alte dizabilități n-ar mai trebui să se nască
pentru că s-ar putea ca pentru aceștia Dumnezeu să mai
lase să răsară soarele peste noi.
Să ne solidarizăm întru cele bune și acum, odată cu
venirea Crăciunului, să lăsăm lumina binelui, a păcii și a
bucuriei pe care Hristos ne-a dăruit-o să vină lin peste
sufletele și peste casele noastre.
Monica Buțu

2

ZÂMBET DE COPIL, Anul I, nr. 1, ianuarie 2016

Povestea ofițerului FBI care a vrut să-și avorteze fetița cu
Sindrom Down / Revista „Pentru viață” nr. 4 – Primăvara 2015

Heath White este un bărbat „perfect”, care a făcut totul la
perfecțiune: studiile, atletismul, cariera sa de ofițer FBI. Crescut în
estul Texasului, știa un singur lucru: succesul. A câștigat o bursă la
North Western State, în statul american Louisiana. Acolo a început
pasiunea sa pentru alergat, dar și suita de reușite în viață. El le-a
povestit reporterilor de la emisiunea E:60 a postului de televiziune
ESPN că la școală avea numai note mari: „După ce am absolvit
liceul, am intrat la facultatea de drept pentru un semestru și am fost
acceptat într-un program de antrenament pentru piloți al Forțelor

Aeriene SUA. Am crescut cu filmul Top Gun. Voiam să fiu Maverick
(un personaj din film)”.
Antrenat pentru succes
După absolvirea clasei de piloți, White a cerut-o în căsătorie pe
prietena lui din școala generală: „La sfârșitul festivității de absolvire,
toți colegii s-au adunat în jurul lui Jennifer, iar eu am îngenuncheat în
fața ei în timp ce toți strigau: «Vrei să te căsătorești cu mine?»” Jennifer, viitoarea doamnă White, a răspuns afirmativ. În documentarul
de la ESPN, ea își amintește cu nostalgie: „O doamnă s-a apropiat
de mine și m-a întrebat: «Până la urmă pe care l-ai ales?» «Pe cel
cu inelul», i-am zis”. „Copiii noștri aveau să fie deștepți, pentru că
amândoi suntem absolvenți de facultate. Urmau să fie perfecți”,
povestește Jennifer. Primul lor copil, Peeper, o fetiță născută în 2005,
a fost, desigur, și ea perfectă, ca tot ce făcea Heath.
Momentul de cumpănă
Peste un an, cei doi soți, care și-ar fi dorit și un băiețel, așteptau
din nou un copil. De data aceasta, lucrurile nu au mai fost la fel
de minunate. Testele prenatale au arătat că acesta urma să aibă
Sindrom Down, o boală provocată de un cromozom în plus, care
întârzie și limitează modul în care copilul se dezvoltă, atât fizic cât
și mental. „El voia să fie perfect și voia să se asigure că nimic din
ceea ce făcea nu-i va sta în cale. Nu era ceea ce plănuise, nu era
familia pe care plănuise să o aibă. NU MAI ERA TOTUL PERFECT,
ȘI ASTA NU ERA BINE”, își amintește cu amărăciune soția lui.
Întrebată de reporterul de la ESPN de ce anume s-a temut cel mai
mult în acele clipe, Jennifer a răspuns onest: „Că mă va părăsi, că
pur și simplu va fugi. Și cel mai rău era că știam că îmi va cere să

avortez, deoarece principiile lui în legătură cu avortul nu erau atât
de puternice ca ale mele”. Ulterior, Heath nu a negat aceasta: „Am
făcut tot ce mi-a stat în putință s-o forțez să facă un avort. Principala
mea grijă era în legătură cu ce va crede lumea despre mine: ca
bărbat, ca pilot, ca ofițer în Forțele Aeriene. Ce slăbiciune a mea a
provocat acest lucru?” Jennifer își amintește și acum cu tristețe de
acele clipe: „Nu a avut un comportament urât, obraznic sau abuziv.
Dar pur și simplu era absent emoțional”.
„De ce eu?” Iată ce au povestit cei doi în fața camerelor de filmare
despre zbuciumul de atunci:
Heath White: „Sunt superior din
punct de vedere genetic. Sunt un
câștigător cu sânge de campion.
Să afli că vei avea un copil cu Sindromul Down e ca și cum ai muri.
Așa mă simțeam eu. Mă simțeam
de parcă aș fi primit un copil defect.
Aveam permanent în minte întrebarea: DE CE EU?”
Jennifer White: „Îl iubesc pe
bărbatul acesta mai mult decât
propria mea viață, deci a trebuit să
mă gândesc ce ar fi dacă aș scăpa
de fetiță. Și îmi aduc aminte că o
voce slabă din interior îmi spunea
că nici nu se pune problema. Nu
se va întâmpla așa ceva. Eu am
luptat cu aceste gânduri aproape
o oră. El a luptat luni în șir”.
Fondator: Asociația Down Art Therapy (DART) Tîrgu-Jiu
Sediu social: Mun. Tg-Jiu, Bvd. Ecaterina Teodoroiu,
bl. 38A, sc. 6, ap. 20, jud. Gorj.
Adresă de corespondență: Aleea Lucian Blaga, bloc 1,
sc. 2, ap. 5, Tg-Jiu, Gorj (cartier ANL Narciselor)
Telefon: +40768.35.76.75 (Orange)
E-mail: asociatiaDART@gmail.com
Blog: www.ProiectulSindromDown.wordpress.com
FB: https://www.facebook.com/asociatia.dart.tgjiu
Redactori:
Buțu Radu Bogdan – președinte
Stoicoiu Elena Janina – vicepreședinte
Buțu Ionela Monica – secretar
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Punctul de cotitură
Paisley White s-a născut pe 16 martie 2007. Jennifer povestește
cum s-a simțit în acele momente: „M-am simțit de parcă am pierdut un
copil, chiar dacă copilul era chiar în fața mea. Dar, după ce am început
s-o alăptez, mi-am zis că e perfectă, vom fi bine cu toții”. Privind-o,
i s-a părut că nici nu arată de parcă ar avea Sindromul Down. Dar
Heath a adus-o imediat cu picioarele pe pământ, spunându-i că se
vede clar că fetița are Down. „Pentru Heath, care în perioada aceea
încetase să mai alerge în competiții, acceptarea a durat câteva
luni”, își amintește și Jennifer. Dar ce anume l-a făcut să își schimbe
atitudinea? „Momentul decisiv”, povestește Heath, „a fost când am
gâdilat-o, iar ea a început să râdă și a încercat să mă îndepărteze.
Iar râsul ei și faptul că interacționa cu mine m-au făcut să înțeleg că
este la fel ca orice alt copil. Este copilul meu”. Întrebat ce simte când
își aduce aminte de acel moment, Heath spune: „Fericire. Pentru că
în acel moment Paisley a reușit să mă schimbe”.
Sindrom Down e și destinul meu!
De atunci, Jennifer povestește că Heath a început să alerge
din nou – de data asta împingând-o pe Paisley în cărucior. „Ca să
vadă lumea că sunt mândru de ea”, explică
Heath. „Nimeni nu știa cum m-am simțit
înainte de a se naște. Iar dacă voi reuși să
împiedic măcar o familie sau o persoană
să trăiască cu sentimentul de vinovăție și
să facă greșeala pe care era cât pe ce s-o
fac eu, va merita prețul plătit mai târziu,
când Paisley va afla adevăratele mele
sentimente.” Pe 2 martie 2008, înainte ca
Paisley să împlinească un an, au alergat
la primul lor maraton. Jeniffer povestește
că ea și fata se aflau în public, la 100 de
metri de linia de sosire. Heath le-a văzut
și s-a oprit. „Noi l-am întrebat: «Ce faci?»
Și el a zis: «O iau în brațe până la linia
de sosire»”. O linie de sosire care a fost
punctul de plecare pentru ceea ce a urmat.
Heath a continuat să alerge la maratoane
împreună cu fata lui. A câștigat chiar și
medalii împreună cu ea, inclusiv locul întâi.
„Primul lucru pe care îl vede cineva când
se uită la Paisley este Sindromul Down și
vreau ca același lucru să-l vadă și când se
uită la mine”, spune tatăl, care și-a tatuat
diagnosticul fetiței pe piept.
Ultima cursă
Heath și Jeniffer au adus pe lume al treilea copil în 2010. O altă
fetiță, pe nume Tex. Iar în 2012, la data interviului, așteptau al patrulea
copil, tot o fetiță, care s-a născut în octombrie, în același an. Pe 4
martie 2012, la 38 de ani, Heath White a împins-o cu căruciorul pe
Paisley, acum în vârstă de 5 ani, pentru ultima oară, la o ultimă cursă.
Cu aceasta, se împlineau 321 de mile alergate împreună de tată și
fiică – un număr cu o semnificație profundă, pentru că Sindromul
Down este dat de a treia replicare a celui de-al 21-lea cromozom. „A
fost un moment greu, de-abia mi-am recăpătat răsuflarea”, povestește
el. „Nu știu dacă a fost epuizare fizică, dar eram destul de emoționat,
știind că va fi ultima oară când alergam împreună”. Heath crede că
a venit ziua când Paisley se poate juca, poate merge mai departe

fără ca el s-o mai împingă de la spate.

3

Perfecțiunea e în dragoste
Jennifer observă: „La început, Heath a spus că nu vrea să aibă
grijă de cineva pentru tot restul vieții lui. Acum se îngrijorează că
s-ar putea să nu ajungă să aibă grijă de ea pentru tot restul vieții ei”.
Într-adevăr, nici o medalie și nici o distanță nu pot șterge grijile unui
tată pentru fata lui: „Mă tem că cineva o va numi într-o zi «retardată».
Cineva poate va folosi acest cuvânt în prezența ei, pentru că e diferită.
Iar eu va trebui să-i explic cum stau lucrurile cu societatea și s-o ajut
să-și reconstruiască stima de sine spunându-i cât de mult o iubesc”.
Este, poate, unul din motivele pentru care, între curse și maratoane,
Heath s-a așezat la birou și a început să scrie o scrisoare adresată
fetei lui. „A fost modul meu de a mă căi. Dacă n-aș fi scris scrisoarea,
ea n-ar fi știut cum m-am simțit înainte să se nască. Putea fi secretul
meu rușinos, pe care l-aș fi dus în groapă cu mine. Dar nu voiam
să mai fie un secret, voiam ca ea să știe că reprezintă totul pentru
mine”, spune tăticul Heath. Iată ce i-a scris:
Dragă Paisley,
Am vrut să-mi rezerv un moment ca să-ți spun despre furtuna
emoțională prin care m-ai făcut să trec în ultimii doi ani. M-am temut

că într-o zi vei afla cât de fricos și de egoist am fost și, cu cât m-am
gândit mai mult la asta, cu atât am devenit mai hotărât să-ți spun
adevărul. Vreau ca oamenii să știe cât de multe m-ai învățat, cât de
mult te iubesc. Înainte să te naști, eram îngrijorat numai de modul
în care dizabilitatea ta va afecta imaginea mea. Nu există pe lume
o oglindă mai bună decât tine. Tu ești lumina și întunericul meu și
este un privilegiu să-ți fiu tată. Te voi iubi întotdeauna!
Tati
Scrisoarea este o mărturisire adresată unei persoane care n-a
citit-o niciodată. Persoana de care semnatarul a vrut să fugă și către
care fuge acum. Tatăl care cândva nu a vrut-o spune acum: „Tot ce am
făcut, tot ce am încercat să realizez nu a fost perfect. Dar dragostea
mea pentru Paisley este perfectă. Voi fi mereu acolo ca să mă asigur
că trece de linia de sosire”.
www.studentipentruviata.ro
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Lupta Pentru Viață continuă pe toate planurile
Liliana este din Poarta Albă, jud. Constanța. Am cunoscut-o la Mănăstirea Sf. Ioan Casian, de Praznicul
Sfinților Martiri Brâncoveni – 16 August 2010. Un prieten,
Sandu – fotograf și consătean cu Liliana, mi-a destăinuit
că, fiind însărcinată cu al treilea copil, în luna a IV-a, medicii au anunțat-o că pruncul se va naște cu Sindromul
Down, rugându-mă să o îmbărbătez. Am început discuția
prezentându-i motivele pentru care „medicina modernă” –
screeningul, ecografiile și toate procedeele ultrasofisticate,
nu fac decât să influențeze negativ evoluția fătului, dar și
psihicul, tonusul și sănătatea mamei.
Toate aceste tehnici nu fac altceva decât să slăbească
încrederea familiei într-o naștere normală, simplă și naturală, încurajând stările de tulburare, neîncredere, chiar
deznădejdea, datorată gândurilor privitoare la o viață
chinuită lângă un copil cu handicap. Astfel de aici până
la decizia avortului nu mai este
decât o chestiune de timp. Mama
și familia modernă, secularizată,
uneori chiar credincioasă fiind,
alege o moarte în chinuri a propriului copil, transformând ad-hoc
pântecul propriu în cameră de
tortură, de execuție a micuțului
fără nici o vină. Astfel ne păcălim
conștiința cum că, decât să suferim, mai bine să murim, de parcă
Dumnezeu nu trebuie să intre și
să existe în această ecuație, iar
pruncul, fiind ascuns în pântece
și prea mic pentru a striga și a
se opune crimei, devine din fruct
al dragostei, obiect lepădat de
complotul mondial al diavolului
împotriva nașterii.
Temerile că pruncii noștri nu
vor ieși sănătoși sunt alimentate
de aceste proceduri care testează
lunar, uneori chiar mai des, ajungând la 12-15 ecografii pe sarcină,
proceduri, injectări, teste peste teste, morfologii fetale,
examinări de ultimă oră, care, bineînțeles, au o anumită
marjă de eroare, greșind diagnosticul (conform cazuisticii).
Alimentând o stare de neliniște, disconfort, uneori chiar
mare stres și frică de a mai naște, ca să nu mai vorbim și
de costurile materiale imense, se pune astfel capac peste
menirea interioară și naturală a femeilor creștine de a deveni
mame, de a zămisli și a-și crește pruncii natural, simplu și
românește. Adicătelea în timp ce bunicile, străbunicile și
stră-străbunicile noastre, timp de 7.500 de ani au născut
câte 4-7-10 copii doar cu moașa din sat, iar uneori chiar
singure, iar acești copii (bunicii de ieri și de azi) au trăit
sănătoși, voioși până la adânci bătrâneți, 80-90 de ani pe
picioare cu sapa în mână și crucea în cuget, noi, nevrednici
moșteni ai acestei sfințenii, nu putem a zămisli, a purta, a
naște, a crește și educa propriile progenituri, dacă nu vedem
pe ecranul calculatorului că e sănătos tun, că seamănă perfect cu noi, are ochii și părul pe care-l dorim, (...), (că e băiat
sau fată – n.r.). Și asta doar de câteva zeci de ani încoace,
pentru că nu mai putem altfel decât să fim familii la modă,
în ton cu tehnica și nici nu vrem să ne vorbească lumea ori

rudele că păstrăm credința și tradiția vrând să avem mulți
copii frumoși, sănătoși, cu frumoasele surprize de altădată
de la naștere, când așteptam înfrigurați să vedem de e băiat
ori fată, cât e de mare, ce culoare la ten și cu cine seamănă
la ochi și păr. Să ne ierte Dumnezeu, că ne-am lepădat de
tradiție, de menire și în cele mai multe cazuri, prin avorturi,
anticoncepționale și prezervative, chiar de El.
Așadar în condițiile când fiece consultație și ecografie
costă 3-500 de lei, cum să ne mire faptul că medicul ne
cheamă la 2 săptămâni ori lunar, mama cu prunc în pântece
fiind prezentată precum bolnavii, pacienții, ca având nevoie
de tratamente. De fapt suntem folosiți ca niște bieți contribuabili clienți, oi de tuns și de muls, găini de jumulit, naivi
care mergem singuri, ori mânați de medici orbi sufletește,
să ne legăm cu orice, fără să ne doară capul.
Discutând oarecum în acești termeni cu Liliana, dar
și spunându-i că știu 3 gravide, ai
căror prunci au fost diagnosticați cu
grave probleme Down, dar totuși au
ignorat aceste cuceriri ale pseudoștiinței, apelând mai degrabă la
rugăciuni către bunul Dumnezeu,
sfinte Masluri, dese spovedanii
și Împărtășanii. Ducându-și crucea până dincolo de naștere, au
învins prognozele care încurajau
avortul pruncului, considerat rebut,
îngenunchind sorții morții precum
numai o adevărată mamă creștină
reușește de veacuri pe meleagurile
noastre. Toți acești 3 prunci sunt
deplin sănătoși, iar mămicile dau
slavă lui Dumnezeu.
Interlocutoarea mea, șiroind de
lăcrămi la vibranta icoană a Maicii
Domnului din Paraclisul Sfinților Români din mănăstire, mi-a mulțumit
pentru cuvintele care au încurajat-o
în hotărârea deja luată încă de la
zămislire, de a-și duce crucea și a-și
strânge și alăpta pruncul la sân, indiferent de consecințe.
Am adăugat că voi pune pomelnice la rugăciunile părinților
monahi de la Sf. Maslu și Liturghiile pe unde voi merge, ori
cunoaște. De asemenea am încurajat-o să facă același
lucru personal, căci, precum spune Părintele Cleopa, rugăciunea mamei pentru copiii ei are o putere extraordinară,
fiind comparabilă doar cu cea a preotului.
De asemenea, împreună cu colegii, familia și prietenii,
am constituit un grup zilnic, ori săptămânal, de comuniune în rugăciune pentru gravide, bolnavi, necredincioși și
vrăjmași. Punctez acest aspect în special pentru a-i întări
pe creștinii aflați în situații similare, să strângă rândurile
sub stindardul comuniunii prin rugăciune, unii pentru alții –
indiferent că se cunosc ori nu, bineînțeles cu blagoslovenie
de la duhovnic.
Este extraordinar și se așează peste tine o stare de
liniște, de nădejde și de întărire în ispite, când știi că cel
puțin 2-3 apropiați, seara, îți pomenesc numele înaintea
milei lui Dumnezeu.
Ștefan al Lilianei s-a născut între Crăciun și Anul
nou, este sănătos tun și râde mereu, cred că de noi, cei
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împovărați artificial de griji ce nu ne aparțin, dar și de sistemele sofisticate ce l-au diagnosticat eronat, aruncând din
agonie în extaz o tânără familie dobrogeană cu trei copii.
La Mulți Ani!
Notă: Avem nevoie de ajutor, nu material, ci uman, în
toată țara, în toate orașele, în special cele reședință de
județ, pentru a continua PROIECTUL NAȚIONAL PENTRU
VIAȚĂ – proiect național ce s-a extins până acum în 20 de
județe.
Acțiunile și programele sunt acum desfășurate pe mai
multe planuri ori module:
- Robia Sexualității, Avortul și Anti-Concepționalele,
Manipularea mediatică
- Dragostea: de mamă, pentru aproape, de neam și țară,
pentru persoana iubită
- Dependența de droguri, etnobotanice. Magazinele
morții
- Efectele televiziunii și internetului asupra minții umane
- Valoarea Sufletului
- Jocurile de noroc și patima înavuțirii [pariuri, pokere
electronice, loterii]
Vă rugăm să ne contactați la leo_vancu@yahoo.com
sau tel. 0745.049.202

Un înger de copil
– salvat și sănătos

Doamne ajută!
Vreau să vă împărtășesc un moment de cumpănă din
viața mea de tânără mămică. Sunt din Tulcea, la fel ca și
soțul meu, dar am studiat amândoi în Constanța. În ultimul
an de facultate, după câteva luni de la căsătorie, am aflat
vestea minunată că vom fi părinți. Sfătuită de medicul de
familie, am mers la un control ginecologic. Nu cunoșteam
nici un astfel de doctor în Constanța, așa că am mers la
întâmplare la o clinică. A fost o alegere extrem de păgubitoare, nu doar din punct de vedere financiar…
Doamna doctor care m-a luat în evidență mi-a spus că
se recomandă, la o sarcină de 14 săptămâni, cum aveam
eu în acel moment, un triplu test. Era vorba de un set de
analize din care reieșea dacă pruncul meu are sau nu sindrom Down. De ce să aibă? Dacă are, ce este de făcut?
La astfel de întrebări nu-ți răspunde nimeni până nu faci
toate testele recomandate. Am dat din umeri amândoi, și
eu și soțul meu, și am făcut testul. Rezultatul ne-a dat mult
de gândit… Era foarte posibil ca pruncul meu, primul meu
copil, să aibă acest sindrom!!! Ne-am îngrozit! Tineri, naivi,
credeam că se poate face ceva pentru salvarea micuțului...
Dar medicina modernă nu a reușit să inventeze decât
examinări și proceduri care să-ți nască tot felul de gânduri
negre, în nici un caz copii sănătoși! Singura „soluție” se
cheamă amniocenteză. Aceasta constă în introducerea
unui ac lung în abdomen pentru a recolta o mostră de
lichid amniotic din sacul amniotic care înconjoară copilul,
bineînțeles sub ghidaj ecografic. Scopul? Depistarea eventualelor probleme genetice. Lichidul amniotic recoltat este
trimis la laborator pentru analiza conținutului cromozomial
al celulelor fetale, în condițiile în care în sindromul Down
și în alte afecțiuni există un număr anormal de cromozomi
în fiecare celulă. Științific vorbind…
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DAR… amniocenteza presupune un risc de pierdere a
sarcinii! „De obicei acest risc este în jur de 1 la 200, ceea
ce înseamnă că 99,5% dintre amniocenteze nu provoacă
avort”, zic specialiștii. Și oricum, tot ceea ce-ți pot spune
doctorii după o amniocenteză cu rezultat pozitiv în ceea ce
privește afecțiunile genetice este să faci avort!
Deci Medicina modernă îți oferă o unică soluție: Avortul!
În sufletul meu de viitoare mămică sentimentul de frică
lua dimensiuni considerabile, însă Dumnezeu a avut grijă să
nu mai iau încă o decizie greșită. O întâlnire providențială,
în parc, cu o tânără ce-și plimba fetița de un an a fost hotărâtoare. Aceasta mi-a povestit cum copila ei, care acum
râdea veselă, fusese diagnosticată în pântece cu sindrom
Down, iar mama disperată a trecut și prin procedura următoare, amniocenteza, care a costat 10 milioane ROL, și la
sfârșit i s-a spus că nu are altă variantă, decât să „întrerupă sarcina”, căci oricum copilul se va naște bolnav. Bună
creștină, mămica a găsit o altă variantă: și-a pus nădejdea
în Dumnezeu și… a născut o fetiță perfect sănătoasă!
Aflând povestea ei și înțelegând marea păcăleală cu
testele acestea, mi-am găsit alt medic: unul înțelept, care
mi-a explicat că moda cu dublu și triplu test vine din S.U.A.,
dar și acolo amniocenteza se efectuează la femeile care
au un risc mai mare de 1 la 200 de a avea un copil cu o
afecțiune genetică, adică femei de peste 35 de ani. Dar eu
eram cu mult mai tânără și în afară de o carență de fier în
organism, eram perfect sănătoasă!
De ce recomandă medicii de astăzi astfel de teste la
tinerele fără riscuri de acest gen… rămâne de neînțeles…
Ștefan al nostru, care acum are 3 ani și jumătate, s-a născut
cu bine, fără nici un fel de problemă de sănătate, într-o zi frumoasă de octombrie. E drept că a trebuit să fac cezariană,
deși nu voiam, din cauza dublei circulare (cordonul ombilical
era înfășurat de două ori în jurul gâtului micuțului), poate
tocmai din cauza stării mele psihice și a atâtor controale…
Să știi că s-ar putea ca primul tău copil să aibă sindrom
Down, și să mai poți sta liniștită! Tot restul sarcinii am fost
îngrijorată și tulburată din cauza incertitudinii cumplite în
care mă aruncase rezultatul probabil al triplului test.
Cred că ăsta este și scopul acestor complexe și dese
testări. – n.r.
Totuși, nu mi-am pierdut nădejdea: rugăciunile spuse cu
lacrimi înaintea Sfintei Icoane a Maicii Domnului și înaintea
raclelor cu sfinte moaște din Catedrala Tomisului, spovedania și Împărtășania deasă, nu pentru mine nevrednica, ci
mai ales pentru binele pruncului din pântece, participarea la
slujbe și mai ales la Sfântul Maslu, rugăciunea către Sfântul
Nectarie Taumaturgul, rugăciunile părintelui duhovnic, toate
m-au ajutat să dobândesc un mare dar de la Dumnezeu: un
înger de copil. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta!
Codriș Izabela-Daniela, Tulcea
În afară de aceste 2 cazuri relatate mai sus, noi mai
cunoaștem 4 mămici la care testele au „văzut” prunci grav
bolnavi în pântecele mamelor, dar femeile nu au căzut pradă
„indicațiilor prețioase” și toți copiii s-au născut sănătoși! Acum
raportul este de 6 din 6, care au ignorat știința și au mers
pe mâna lui Dumnezeu și au învins. Dar câte or fi cazurile
în care mamele înșelate de medicina evoluată și specialiștii
interesați, au recurs la avorturi, adică la pruncucidere, chipurile, pentru a-și salva copiii de la suferință (!?) – n.r.
Nota noastră: Adresăm mulțumiri lui Leonard Vancu
pentru cele 2 mărturii prețioase!
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Despre sensul vieții unui om cu handicap.
„Pentru tihna cuplului și de dragul copilului”

Violența a fost, este și încă va mai fi un ingredient
nedorit și neplăcut al istoriei omenești. Tot atât de bogată
în manifestări ca și viața, violența (verbală, fizică, psihică,
culturală, economică, militară etc.) produce traume de
nevindecat. Escaladată, nu mai face nici o diferență între
agresor și agresat, schimbă frecvent rolurile și lasă în
urmă morți și răniți, fizic, psihic și sufletește. Prin definiție,
normală pe teatrele de operațiuni militare, violența este
de neînțeles în domenii care, prin natura lor, trebuie să fie
pașnice: familie, școală, întreceri sportive, politică etc. Abia
a văzut lumina zilei și copilul face cunoștință cu violența,
învățând să se apere și să riposteze prin grai și faptă.
Mai periculoasă este însă viața copilului în faza
intrauterină, unde violența atârnă deasupra capului său
precum sabia lui Damocles, chiar din momentul concepției,
și el nu poate să se apere în vreun fel, nici măcar țipând.
Chiar când se dezvoltă normal, nu are nici o garanție că
va scăpa cu viață până la naștere, darămite când, prin
metodele moderne de investigație, se descoperă că ar
fi ceva hibe.
Orice persoană, indiferent că este sănătoasă sau bolnavă, merită să trăiască și să fie iubită pentru că poartă
chipul lui Dumnezeu, chiar dacă nu “produce nimic”. Având
grijă de o persoană cu handicap putem învăța foarte multe,
dacă dorim.
Într-o zi am aflat de un caz real al unor tineri căsătoriți
care, în urma investigației, aflând că fătul prezintă (sau ar
prezenta!) sindrom Down, au hotărât să recurgă la avort
pentru a scăpa de o povară în viitor, nu numai pentru ei,
ci și pentru copilul care s-ar naște cu această deficiență.
Întrucât chestiunea copilului cu handicap mă privește, eu
însumi având o fetiță cu un handicap fizic, m-am aplecat
puțin asupra subiectului printr-un mic sondaj pe internet:
este bine că soții vor recurge la avort? Va avea aceasta
vreo consecință în viața lor viitoare? Povara de care scapă
poate aduce alte poveri mai mari?
„Vă rog să îmi explicați”, am întrebat în acest sondaj,
adresat cunoscuților, „ce sens are viața unui om cu
handicap sau cu o boală genetică, de ce să trăiască,
nu ar fi fost mai bine dacă era avortat?”
Am primit 35 de răspunsuri, din România (marea majoritate), Spania, Turcia, Marea Britanie, SUA, Canada.
Ca religie (nu neapărat practicanți) marea majoritate sunt
creștin ortodocsi la care se adaugă doi catolici, o baptistă,
un mozaic și o musulmană.
Mă limitez la un singur răspuns, pentru a cărui
autenticitate garantez, primit de la mama unui copil
suferind chiar de boala Down.
Înainte de a-l reproduce, e util să împărtășesc câteva
dintre gândurile mele privind motivele pentru care apar
asemenea „defecțiuni” și pentru care de cele mai multe ori
îl blamăm pe Dumnezeu, sau, mai rău, le folosim pentru
a „demonstra” că Dumnezeu nu ar exista.
Din capul locului, trebuie să recunoaștem că nu e
ușor de dat un răspuns la astfel de sondaj pentru că,
obișnuiți cu normalul, toți oamenii își doresc copii frumoși
și deștepți, în care să-și regăsească trăsăturile. Totodată,
din cauza carențelor de educație și informare științifică și
religioasă (chiar licențiați în științe și teologie!) credem că

numai după ce-a ieșit din pântecele mamei, copilul devine
subiect de drept, cu obligații și drepturi. Născut, indiferent
cât de perfect sau de imperfect este, dacă l-ai ucis, ești un
criminal și pedepsit de legile omenești ca atare.
Lumea se (mai) emoționează și (mai) plânge când mor
oameni de boli incurabile, în accidente, în inundații, în
incendii, în războaie etc., dar este insensibilă la milioanele
de copiii nenăscuți sacrificați. Dar Cel Care a spus: Lăsați
copiii să vină la Mine și nu-i opriți! varsă râuri de lacrimi și
ne spune nouă celor nepăsători, Vai vouă!
Un ocean de sânge nevinovat stă deasupra omenirii
și ne amăgim cu tot felul de drepturi (căci drumul spre
iad e pavat cu drepturi) și dormim liniștiți că nimeni
nu ne va cere socoteală.
Conceperea unui copil este o conlucrare divino-umană.
Omul oferă vasul, forma fizică a unei noi ființe omenești,
potrivit unui cod, inițial făcut bun foarte de către Dumnezeu, și în acest vas Dumnezeu toarnă suflarea de
viață, sufletul nemuritor. Întreruperea acestui act creator
divino-uman (chiar și prin pastilele avortive de a doua zi!)
înseamnă un sacrilegiu. Este ca și cum i-am da peste
mână lui Dumnezeu și L-am alunga. Dacă vasul nu mai
este bun foarte nu este de vină Dumnezeu, ci omul căzut
care s-a abătut de la viețuirea cea după fire, la cea împotriva firii. Însoțirea unui singur bărbat cu o singură femeie
este potrivit firii, după modelul protopărinților Adam și Eva,
model creat de Dumnezeu. Această însoțire o găsim în
aproape toate culturile și religiile, conferindu-i-se un caracter solemn și spiritual.
La plinirea vremii, Dumnezeu ne-a descoperit că
această însoțire este o Taină prin care El, în sinergie cu
omul, lucrează la mântuirea acestuia. În această Taină,
a cununiei, cei care se însoțesc trebuie să intre curați și
să o păstreze curată până la moarte. În zilele acestea
cele mai din urmă, această Taină este pângărită și batjocorită chiar de creștini „grație” aceleași corectitudini
politice, care anesteziază conștiințele cu mantre de
genul „relație non-monogamă” și „sex non-marital” în
loc de adulter sau desfrânare. Despre cei care practică
păcatul împotriva firii al homosexualității se vorbește de
„altă orientare sau preferință sexuală”, de comunitatea
LGBT (lesbian, gay, bisexual, transsexual), de „non-con
formism sexual” (gender non-conformity), adică, într-un
cuvânt, „diversitate”.
Din moment ce noi, oamenii, ne abatem de la cele după
fire la cele împotriva firii în toate aspectele vieții, deteriorând continuu codul după care ne-a zidit Dumnezeu, nu-i
de mirare că se concep și se nasc „vase” cu defecte, în
care Dumnezeu, nepărtinitor, toarnă chipul Său, suflarea
de viață, sufletul cu facultățile noetice. Faptul că acesta,
sufletul, nu se poate dezvolta și nu poate comunica plenar
cu lumea creată văzută este vina, păcatul nostru. De aceea
suntem bolnavi pentru că ne solidarizăm și ne încurajăm
în viețuirea cea împotriva firii, adică fără Dumnezeu.
Singura cale de a ne însănătoși, și trupește și sufletește,
și de a da naștere la „vase bune”, este de a aduce viața
noastră, în această lume, în matca firească așa cum ne
învață Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat și Om
adevărat.
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Știința medicală, oricâte progrese ar face, nu poate să
elimine bolile, deoarece acționează asupra unor cauze
derivate (gene defecte, cromozomi, malformații, agenți
patogeni, fizici, chimici, etc.) Cauza primă a tuturor bolilor este căderea omului din starea cea firească, aceea
de comuniune nemijlocită cu Dumnezeul Cel Viu, stare
în care nici boala și nici moartea nu mai au nicio putere.
Biserica lui Hristos, cea una, sfântă, sobornicească și
apostolească, este singurul spital în care omul se poate
trata și vindeca de cauza primă a tuturor bolilor sale, pregătindu-se pentru comuniunea nemijlocită cu Dumnezeu,
în ziua a opta a creației, a veșniciei.
Și acum, răspunsul acelei mame, sub forma unei scrisori imaginare, poate ușor romanțioase, adresate fiului
său. Vă invit să cugetăm împreună la spusele mamei:
„Am învățat că erai un fiu ca ceilalți, doar cu probleme
diferite.
Când ai spus «mama» am plâns de bucurie, chiar dacă
aveai trei ani. Când, clătinându-te pe picioare, ai venit spre
mine, am deschis brațele și am fost fericită, chiar dacă
aveai mai mult de patru ani. Și m-ai învățat răbdarea.
Când, în acea perioadă nimeni nu te voia, nici școala,
nici societatea, am învățat să fiu umilă, surâzătoare,
gentilă, pentru că cineva îți făcea o glumă. Și m-ai învățat
umilința.
Când lumea începea să se intereseze de tine și de cei
ca tine, am început să lupt și lupt încă, pentru ca tu să fii
acceptat. Și m-ai învățat să lupt.
Când, în fine, alte mame visau pentru fiii lor primul loc
la școală, în carieră, în societate, eu mă mulțumeam cu
micile tale progrese. Și m-ai învățat să doresc pentru fiii
mei fericirea, nu bogăția și succesul.
Și când a venit mătușa să locuiască aproape de noi,
înăsprită de nenorocirile sale, cu un caracter imposibil și
insuportabil, singură, datorită golului creat de rude în jurul ei, și incapabilă de a sta singură, încă o dată viața ta
s-a demonstrat nu utilă, dar necesară: pentru douăzeci
de ani tu i-ai ținut companie, zi după zi, suportând firea
sa despotică, uneori agresivitatea sa, voindu-i binele,
îndulcind momentele sale triste, făcând-o să surâdă
cu ieșirile tale paradoxale. Pentru douăzeci de ani ai
dat un scop vieții sale, un ritm zilelor sale, o motivație
gesturilor sale.
Când ea a murit, te-am readus acasă la noi. Tatăl tău și
cu mine, cu maturitate, am cunoscut o sensibilitate nouă,
o înțelegere cum niciodată nu a fost înainte: și toți am petrecut o ultimă vacanță fericită, cea mai frumoasă din toată
viața noastră. Apoi a venit boala și moartea tatălui tău.
Când m-am întors disperată de la cimitir, te-am găsit din
nou pe tine, acasă, tu care nu știai nimic, care înțelegeai
puțin, dar care «simțeai», datorită acelei misterioase
sensibilități pe care o ai, că ceva teribil s-a întâmplat. Și
pentru tine am reînceput mai întâi să supraviețuiesc, apoi
chiar și câte puțin, să trăiesc: pentru tine am reînceput să
lucrez, să lupt.
Tu ești însoțitorul meu: dacă am încă o mângâiere,
dacă am încă o îmbrățișare, dacă cineva încă își amintește
că nevoia de tandrețe nu are vârstă, ți-o datorez ție. Dacă
reușesc încă să ofer fericire cuiva, acesta ești tu, căruia
îți trebuie atât de puțin pentru a fi fericit”.
Nicușor Gliga,
noiembrie 2010 – pentru PRO VITA București.
www.culturavietii.ro
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Când ești copil
Când ești copil, cerul e mai aproape
Când ești copil, săruți pământul cu frumusețea jocului
și cauți spre nori să-nțelegi
taina schimbării lor.
Când ești copil, nu ești atent
că timpul trece
pentru că știi să privești
pomi înmugurind.

când ești copil, știi să săruți cuminte
și să găsești bucuria în toate,
știi să înțelegi

ceea ce nu înțeleg cei mari,
pentru că ești curat.

Poți fi copil chiar și atunci
când căruntețea te-acoperă
și genele așteaptă cu-nfrigurare
adormirea.
Monica Buțu
(poezie publicată în Calea Înălțării nr. 401 )
https://bisericainaltareadomnuluitgjiu.wordpress.com/
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Scrisoare către părinții care
au aflat că au un copil cu Sindrom Down
Dragul meu camarad de arme,

Nu te cunosc, dar simt legătura dintre noi.
Îmi aduc aminte că am fost în aceeași situație
în care te afli și tu acum și că mi-era frică de
ce-mi va rezerva viitorul. Îmi amintesc că mă
simțeam foarte singură, până când am întâlnit și
alți oameni care se confruntau cu emoții similare,

ceea ce m-a ajutat să fac față veștilor cu care tu
te confrunți astăzi.
Exact cu un an în urmă am primit diagnosticul
de Sindrom Down al lui Quinn (foto). M-am așezat
imediat la calculator și le-am povestit tuturor, într-o
manieră care mă face să mă ascund de rușine
acum, când recitesc acea postare de pe blog. În
anul care tocmai a trecut, am avut ocazia să privesc în urmă la acele emoții, aflate atunci în stare
brută, și să-mi reamintesc că în acele momente
nu știam câte știu acum. Și, ce este mai important:
nu făcusem încă cunoștință cu Quinn, a cărui
simplă existență este cea mai mare realizare
a mea. El reprezintă curajul meu din momentele de îndoială, răbdarea din momentele de
haos și puterea de neclintit a unei micuțe ființe
omenești – virtuți pe care le-am primit gratis.
Dar nu știam aceste lucruri atunci. Eram
îngrozită, izolată și zdrobită de durere. Mi-era

imposibil să sărbătoresc apariția iminentă a
acestei noi vieți, atât din frică, cât și din furie.
Am încuiat camera copilului și i-am ascuns luni
în șir hăinuțele, într-un gest plin de rușine, dar
conștientă în același timp că simpla lor prezență
m-ar fi aruncat într-un vârtej de durere. Știam că-l
voi iubi pe Quinn când se va naște, dar acest
sentiment mi se părea într-o mare discrepanță
cu realitatea din săptămânile care au urmat
aflării diagnosticului. Jucam teatru în acele zile;
aveam un rol pe care mi-l aminteam la perfecție
de pe vremea când fusesem însărcinată cu Atticus (primul nostru băiat). Știam să răspund la
toate întrebările uzuale care i se pun unei femei
însărcinate: „Este băiat. Se va naște în ianuarie.
Este al doilea copil.”
Dar mereu simțeam că la aceste răspunsuri
mai trebuie atașat un asterisc la final: „Are
Sindrom Down. Doctorii l-au diagnosticat cu
pleurezie și s-ar putea să nu supraviețuiască.”
Bineînțeles că n-am dat glas niciodată acestor
note de subsol. Le-am spus oamenilor doar ceea
ce voiau să audă, pentru că nimeni nu știe cum
să reacționeze la niște vești atât de neașteptate.
Făceam glume și schimb de povești cu celelalte
femei însărcinate, în timp ce țineam ascunsă o
invidie cruntă că lor li se vor naște copii „normali”,
pe când al meu nu va fi așa. Aceste femei nu
purtaseră discuții cu obstetricienii lor despre cele
mai înfricoșătoare situații care pot apărea.
În timp ce eu căutam centre speciale pentru
preșcolari, asigurări de sănătate și grădinițe
pentru copii cu nevoi speciale, acele mame
fericite cumpărau hăinuțe pentru copiii lor și le
zugrăveau camera cu ochii strălucind de bucurie. Eu mă trezeam la ora trei aproape în fiecare
dimineață, fără să mai pot dormi de griji: eram
convinsă că nu eram în stare să cresc un copil
cu nevoi speciale.
În acele luni de dinaintea nașterii lui Quinn,
am fost pierdută. Apoi s-a născut Quinn, iar
percepția mi s-a schimbat total. După un travaliu
scurt, l-am ținut în brațe și am simțit efectiv cum
bucățile în care mi se sfărâmase viața se așezau
cuminți la locul lor, exact ca atunci când, într-un
joc de puzzle, bucățile luate din nou separat
și rearanjate formează o imagine cu mult mai
frumoasă decât cea inițială.

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 3 x 21 exemplare
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Așa că-ți spun, dragul meu camarad de arme:
mai acordă-ți timp. Dă-ți voie să plângi în voie
copilul pe care ți-l imaginaseși că-l vei avea. Dăți voie să trăiești sentimentele de furie și invidie,
pentru că nu tu ai ales să te avânți într-o asemenea aventură. Nu tu ai ales să ai un copil „special”.
Dar va veni și ziua când amărăciunea ta va ieși
din adânc către lumină și vei putea atunci în sfârșit
să respiri. Iar în acele momente îți vei da seama
că viața ta a luat o cu totul altă întorsătură. Toți
oamenii care se vor afla în preajma copilului tău
vor deveni mai buni prin felul lui de a fi. Și, pentru
că vei reuși să ieși din această situație dureroasă
cu o nouă perspectivă asupra vieții, vei învăța
să-ți faci mai puține griji în legătură cu lucrurile
neesențiale. Ceașca de cafea vărsată, blocajele
din trafic, întâlnirile ratate vor deveni nimica toată.
Ai acum o misiune mai înaltă decât înainte, așa
că aceste lucruri nu te vor mai putea influența.
Și, pe măsură ce copilul tău crește, orice succes al său îți va aduce mai multă bucurie decât
orice ți-ai fi putut imagina. Fiecare zâmbet, bătaie
din palme și gângurit vor fi o sărbătoare. Vei plân-
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ge de bucurie când îl vei vedea că se rostogolește
sau învață să stea pe șezut pentru prima oară,
dându-ți seama în acele momente că atenția
acordată realizărilor obișnuite ale unui bebeluș
sunt mult prea exagerate. Vei dobândi delicatețe
și răbdare și vei învăța că fiul/fiica ta are propriul
drum în viață și se dezvoltă în ritmul său. Și-ți
vei da seama cât de mult ți s-a îmbunătățit viața,
acum că acest copil face parte din ea.
Oare vor fi probleme? Desigur. Vor fi zile grele? Da. Dar nu există nicio garanție în această
viață, așa că trebuie să cultivăm fericirea indiferent de forma neașteptată în care ne e servită.
Pentru mine, există un soț iubitor și pe care mă
pot baza, un copil precoce de trei anișori și un
bebeluș cu Sindrom Down care are un zâmbet
mai luminos decât al oricărei persoane pe care
am întâlnit-o. Vei simți și tu bucuria – îți promit
– iar atunci îți va fi imposibil să o ignori.
Megan Davies, mamă și blogger
Citește scrisoarea integral tradusă în română
pe Stiripentruviata.ro

„Să fii diferit este normal” –
Mesaj de Ziua Mondială a Sindromului Down
Fundația Internațională Jérôme Lejeune a lansat, în
apropierea Zilei Mondiale a Sindromului Down, 21 martie,
un material video intitulat „Să fii diferit este normal1)”.
Atrăgând atenția oamenilor asupra normei ca și asupra diferenței, acest clip este o rememorare a faptului
că diversitatea este unica „normă” demnă de umanitate.
Înțelegerea noțiunilor de „anormalitate” și „normalitate”
depind de contextul în care se găsește cel care face aprecierea. Fundația Jérôme Lejeune poartă numele savantului francez care a descoperit anomalia cromozomială
care provoacă Sindromul Down. Jérôme Lejeune s-a
născut la 13 iunie 1926 la Monrouge, într-o familie de
intelectuali. De la începutul anilor ’50, a început să se
ocupe de studierea influenței radiației ionizante asupra
organismului uman. La sfârșitul anilor ’50, el a descoperit că sindromul Down este provocat de o aberație
cromozomială – trisomia a 21 de cromozomi, fapt pentru
care a fost decorat cu Premiul Kennedy, în 1962. A fost
pionerul unor direcții fundamentale în genetică, cum
ar fi genetica matematică, influența radiației ionizatoare asupra genelor, îmbătrânirea precoce, liniile
cancerului, evoluția clonală etc. Jérôme Lejeune a
fost primul șef de catedră de genetică fundamentală
în Franța, membru al mai multor academii de știință,
deținătorul mai multor premii științifice. A murit la
Paris, la 3 aprilie 1994, la 67 de ani.
În onoarea sa, vă invităm să citiți discursul (…) aici:
http://www.culturavietii.ro/2015/03/21/sa-fii-diferiteste-normal-mesaj-de-ziua-sindrom-down/
1) Puteți urmări filmulețul aici:
https://www.youtube.com/watch?v=KTerS96PUic
Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 3 x 21 exemplare
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Biblioteca Down Art Therapy

Am înființat și o bibliotecă a DART, una care să
cuprindă volume dedicate Sindromului Down și nu
numai. Avem disponibile primele 47 volume, dintre
care amintim:
A. Secțiunea Down
– Laura Chîlnicean – „Copiii cu nevoi speciale și
viața de familie, blestem sau binecuvântare. Cartea
celor care nu știu și vor să știe” (tratează în special
autismul)
– cartea „Copiii cu sindrom Down. Dezvoltare
motorie și intervenție” – momentan indisponibilă
– cartea „Sănătatea mintală a persoanelor cu
sindrom Down”
– pachetul informativ „Hai să ne cunoaștem și să
recunoaștem sindromul Down”
– pachetul informativ „PoD”
– DVD-ul „Down to Earth”.

Notă: În unele materiale de mai sus, sunt promovate idei privind avortul, sfatul genetic, educația
sexuală, contracepția și vaccinurile pe care Asociația
noastră nu le împărtășește!
B. Secțiunea Spiritualitate
– Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev – „Când sufletul este bolnav”
– Dionisie A. Makris – „Iannis cel nebun pentru
Hristos” (1)
– K.V. Zorin – „De ce suferă copiii”
– „Sfântul Luca al Crimeii – viața, canonul, acatistul”, un chirurg excepțional

– „Viața și Acatistul Sfântului Stelian” (ocrotitorul
copiilor)
– Ieromonah Savatie Baștovoi – „Puterea duhovnicească a deznădejdii”
C. Secțiunea Provita
– „Obiecția pe motive de conștiință – drept fundamental al personalului medical” (Federația Ortodoxă
Provita, Provita București)
– Arhim. Epifanie Teodoropoulos – „Familiei ortodoxe cu smerită dragoste”
– „Mii de tineri își păstrează fecioria până la căsătorie”
– Preot Nicolae Tănase – „De la prietenie la iubire”
– Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu – „Nu hrăni cancerul! Alimentația este aliatul
tău împotriva cancerului”
– „Preot Nicolae
Tănase – Noaptea
nunții”
– „Cu ce preț”
– „Jertfa unei
mame”
– „Despre avort.
Motive, traume,
consecințe”
– Brian E. Fisher –
„Avortul. Ultima exploatare a femeilor”
– Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău
– „Fața nevăzută a
homosexualității”
– Virgiliu Gheorghe – „Efectele micului
ecran asupra minții copilului” (Asociația pentru Apărarea Familiei și
Copilului)
– Virgiliu Gheorghe – „Efectele televiziunii asupra
minții umane și despre creșterea copiilor în lumea
de azi”

Citim online:
Dr. Christa Todea Gross – „Vaccinurile – prevenție
sau boală. O nouă patologie pediatrică”
Dr. Christa Todea Gross, Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan – „Îndrumarul medical și creștin despre viață
al Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din
România„

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 3 x 21 exemplare
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Părintele Savatie Baștovoi - „Între Freud și Hristos”
Recomandări:
Virgiliu Gheorghe – „Revrăjirea lumii sau de ce nu
mai vrem să ne desprindem de televizor”
– „Știința și războiul sfârșitului lumii. Fața nevăzută a televiziunii”
– „Pornografia. Maladia secolului XXI”
Cărțile se împrumută gratuit, informații suplimentare la 0768.35.76.75.
Resurse online:
• A avea 2 copii cu Sindromul Down… (Știri pentru
viață)
http://stiripentruviata.ro/avea-doi-fii-cusindrom-ne-adus-mai-multa-bucurie-viata-noastra-decat-ne-fi-putut-imagina-vreodata/
→ Grupul de dialog și sprijin Proiectul.Sindrom.
Down. – Tg-Jiu –
https://groups.yahoo.com/neo/groups/
proiectulsindromdown/info
• CulturaVietii – categoria Handicap –
http://www.culturavietii.ro/handicap/
• ALDO – CET Băilești, Dolj –
http://sindrom-down.ro/
• AGA Down Sindrom –
Cluj – http://agadown.ro/
• Derzelas – Cluj –
http://asociatiaderzelas.ro/
• ASD București –
http://www.asdb.ro/
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• DARAS București – http://darianstefan.eu/
• UpDown – București – http://www.updown.ro/
• Angels Down București –
		
http://www.angelsdownfriends.ro/
• Asoc. Carasana SD – Reșița –
http://www.sindromdownresita.ro/index.php
• Asoc. Down Valea Jiului –
http://www.sindrom.ro/ochi_de_ingeri.html
• Asoc. Riana – Piatra Neamț –
http://www.asociatiariana.ro/publicatii.html
• Down-Art Arad – http://www.down-art.ro/
• Asoc. Sindrom Down – Bacău –
https://asociatiasindromdown.wordpress.com/
• Asociația Down – Oradea –
http://www.downoradea.ro/
• Asociația Langdon Down 2000 – Deva –
http://sindromdowndeva.ro/
• Fără să știe îngeri – boli rare –
https://farasastieingeri.wordpress.com/
• Asociația Provita Gorj –
http://www.provitatargujiu.ro/

Vă așteptăm în martie 2016 la:

Detalii pe http://www.provitatargujiu.ro/ și
http://asociatiadart.info/mars/

Să protejăm familia naturală prin Constituție!
Semnează alături de noi propunerea legislativă de
revizuire a articolului 48(1) din Constituția României, „Familia” și devino voluntar pentru colectarea
de semnături la tine în localitate, în parohie, în
congregație, în comunitate!
Indiferent cine ești, ce religie sau confesiune
ai, indiferent ce stare materială sau socială ai, poți
semna și tu!
Detalii: Coaliția pentru Familie,
http://coalitiapentrufamilie.ro/
Telefon: +40 724 615 143,
e-mail: contact@coalitiapentrufamilie.ro
Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 3 x 21 exemplare
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Donații
Dacă doriți să ne sprijiniți:
Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU
CUI 3458 2574
IBAN RO 45 CECEGJ 0130 RON 0726 755
deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu
Sediu social: Mun. Tg-Jiu, Bld. Ecaterina Teodoroiu, bl. 38A, sc. 6, ap. 20, jud.
Gorj.
sau în numerar, vă eliberăm chitanță
pentru donația Dvs.
Totodată, puteți lua legătura cu noi
pentru a direcționa 2% din impozitul plătit
statului către asociația noastră. Formularul
îl găsiți aici:
https://asociatiadart.files.wordpress.
com/2015/06/2-dart.pdf
Vă mulțumim! Detalii la 0768.35.76.75.
Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 3 x 21 exemplare

