
Franța: Copiii cu Sindrom Down trebuie 
ascunși de ochii publicului (II)1

Deși victimă recentă a terorismului (discriminarea în 
forma ei extremă), Franța, la nivel oficial, se pare că nu 
a tras nici o învățătură din atentatele de pe teritoriul ei. 
Nădăjduim însă că poporul francez, măcar mare parte din 
acesta, nu împărtășește decizia Consiliului de Stat.

În ziua de azi, ca întotdeauna, adevărul este ca apa 
rece care face să doară doar dinții stricați. Libertatea de 
exprimare este sacrificată de tribunalul francez pentru 
a nu leza conștiința femeilor care au avortat pruncii lor 
nenăscuți cu un diagnostic PREZUMPTIV de Sindrom 
Down. Sunt destule cazuri de femei care au păstrat sarcina 
și bebelușul s-a născut sănătos.

Clipul „Dragă viitoare mamă”2 prezintă copii, mame, în 
final, familii fericite, ÎN CIUDA FAPTULUI că un membru al 
familiei are Sindrom Down. De altfel, văzusem mai demult 
niște statistici3 în care peste 90% dintre familiile cu copii 
cu Down nu regretau decizia de a păstra sarcina, erau 
fericite, iar unii chiar puneau accent pe faptul că un copil 
cu Down a schimbat în bine viața întregii familii.

Dacă acesta e adevărul gol-goluț, de ce să îl ascundem 
sub preș?! „De dragul” mamelor care au avortat? Tocmai, 
de dragul și spre binele lor, adevărul trebuie mediatizat, 
strigat de pe acoperișul caselor. Poate așa, conștiința 
adormită a acestor femei va fi trezită și se vor pocăi (mi-
nunat ar fi să se și spovedească), vor pune început bun 
mântuirii (nerepetând păcatul foarte grav al avortului) și 
vor face fapte bune, rugându-se cu lacrimi ca milostivul 
Dumnezeu să le ierte pentru clipa de rătăcire și crima 
săvârșită cu sau fără știință, din proprie decizie sau mai 
mult sub presiunea medicilor / familiei / anturajului / par-
tenerului de viață.

Atâta timp cât avortul este permis legal, cu anumite 
restricții sau nu, nu e de mirare că, într-o societate france-

ză care a uitat de Dumnezeu și se află într-un curs rapid 
de islamizare, copiii cu Sindrom Down sunt tratați mai rău 
ca leproșii. Aceștia erau, cel puțin, lăsați să trăiască, deși 
izolați de restul societății.

Astăzi, în lume (aș aminti aici cazul Marii Britanii, pome-
nite în partea I), testele prenatale promit4 (promit doar, 
până să și realizeze e cale lungă!) să identifice cu preci-
zie ridicată dacă în pântece copilul are sau nu Sindrom 
Down. Testul prenatal non-invaziv (NIPT) este exemplul 
cel mai recent. După aceste teste, familiei sau doar mamei 
i se prezintă un scenariu apocaliptic despre cât de grea 
este viața alături de o persoană cu Down. În loc să fie o 
prezentare obiectivă, cu bune și rele (sunt multe lucruri 
minunate de povestit despre un copil cu Down), medicul 
pune accent doar pe latura negativă, influențând sau ma-
nipulând (voit sau nu) mama spre avort. Să avem mereu 
în minte exemplul Islandei (menționat în documentarul 
lui Sally Phillips5) unde rata de avort în caz de diagnostic 
prenatal de Sindrom Down este 100%. Oare câți copii 
sănătoși au fost jertfiți pe altarul necredinței și comodității 
noastre?

Revenind, copiii cu sindrom Down nu sunt lăsați să 
trăiască (deși ar putea fi născuți și dați spre adopție), ci 
sunt efectiv vânați ca niște oameni mai puțin valoroși, ca 
viitoare poveri pentru societate (deși sunt suficiente cazuri 
celebre care au dovedit contrariul), avortați și aruncați la 
coșul de gunoi al spitalului și al istoriei.

Acum, Consiliul de Stat al Franței promovează cenzura 
adevărului că familiile cu copii cu Down sunt fericite, ca să 
nu lezăm conștiința celor care au ales avortul. Dar dreptu-
rile noastre, ale celor cu dizabilități, cine le apără?

„E suficient ca oamenii buni să nu facă nimic, pentru ca 
răul să triumfe.” (Edmund Burke)

Rămâne de văzut ce vor face oamenii de bine francezi 
și cei ce se vor mobiliza din alte părți ale lumii și dacă, în 
cele din urmă, întunericul ce a acoperit cerul Franței va fi 
înlăturat de „lumina cunoștinței.” 

Radu B. - asociatiaDART.info, 
material publicat pe culturaVietii.ro
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Colind pentru copiii străzii

Rugă cu ecou 
de colind

Crăciunul vine și pentru săraci. Să le dăruim din dragostea noastră!

- Copil ce cânți colinda trist,
Ce dar ți-a pus Moșul în ghete?
- Aș vrea să știu, dar ghete n-am,
Căci ieri s-a rupt a mea pereche.
- Și totuși, ce dar ți-ai dori
așa cum stai în gerul alb?

Este ajunul Crăciunului. Stelele se-apleacă 
peste întunericul nopții ca la-ngenunchere, iar 
fulgii de nea nu contenesc să ne dea sărutări 
cuminți, ca de arhangheli, pe frunțile ostenite 
de joc. Suntem la vârsta când bucuria sărbă-
torilor de iarnă nu este umbrită de nici o grijă, 
ci e la fel de curată ca albul ce pretutindeni ne 
împresoară și ne spune povești despre copilul 

Hristos. În camera caldă, mirosul proaspăt de 
brad mă învăluie și mă poartă cu gândul departe. 
În chip ne-nțeles mă văd în Betleemul Iudeii, 
acum și mai bine de două mii de ani. Aud cântări 

Căci tu ești trist, cu ochii stinși,
Iar noi dormim în patul cald.
- Aș vrea un ceai și-un pic de pâine
și-un glob cum văd că sunt în brazi,
dar să-mi aducă n-are cine,
căci lumea e grăbită azi.
Aș vrea și-o pătură, chiar ruptă,
Doar ca să-mi țină un pic de cald,
Căci greu e noaptea, când pe stradă 
Nici haină n-am și sunt bolnav.
Un dar micuț de-am pune-n mâna
copiilor ce sunt pe stradă,
Un cer întreg s-ar lumina
Ca fapta noastră să se vadă.
Dar e atât de negru cerul
și cenușiu de fapte bune,
căci e mai simplu să-ntorci capul
când cere cel de lângă tine.
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Traducere din limba engleză de Andreia Diaconița
Articol scris de Alison Gee în BBC News Magazine 
29 Septembrie 2016

În Marea Britanie, 90% din cei care află că vor 
naște un copil cu sindromul Down hotărăsc să facă 
avort – astfel au apărut îngrijorări cu privire la un nou 
test, foarte precis prin care sunt identificați copiii cu 

această condiție medicală, ce va duce la un număr și 
mai mare de întreruperi de sarcină.

„Doctorul ne-a spus: „Îmi pare rău, îmi pare atât de 
rău.” Asistenta de serviciu a plâns. Nu cred că cineva a 
spus un cuvânt încurajator”, spune Sally Phillips. „Ar fi 
fost același lucru și dacă mi-ar fi spus despre copilul meu 
că nu va trăi.”

Fiul ei, Olly, avea 10 zile de la naștere când a fost testat 
pentru sindromul Down – rezultatele au fost pozitive. Dar 
Phillips – actriță și scenaristă cunoscută pentru rolurile 
sale din Miranda și Bridget Jones – a descoperit că viața 
alături de un copil cu sindrom Down nu este ceea ce au 
făcut-o să creadă vocile domoale și scuzele.

„Mi s-a spus că este o tragedie dar de fapt, este o 
comedie. E ca o comedie de situație unde ceva pare să 
meargă prost, dar de fapt până la sfârșit nu se întâmplă 
nimic rău.”

Ea descrie viața în familia ei ca fiind „doar puțin mai 
amuzantă decât în alte familii”, datorită lui Olly, care are 
12 ani și merge la o școală gimnazială normală. Ea mai 
are, de asemenea, doi copii mai mici, niciunul dintre ei nu 
are sindrom Down.

„Existența lui Olly în viața mea m-a schimbat pe mine și 
familia mea în bine. Acesta își controlează puțin mai greu 
impulsurile, dar asta înseamnă că este foarte amuzant, 

pentru că el de multe ori spune exact ceea 
ce gândesc și ceilalți, dar le este rușine să 
recunoască.

„Este, de asemenea, incredibil de gri-
juliu. El este singurul din cei trei copii ai 
mei care mă întreabă în fiecare zi cum a 
fost ziua mea. Este foarte bun la suflet. 
Este foarte atent la ceilalți oameni. Este 
cu adevărat talentat emoțional. El poate 
să vadă supărarea în oameni atunci când 
eu nu o văd”.

Află mai multe (Video pe pagina artico-
lului - http://www.bbc.com/news/magazine-
37500189)

În Marea Britanie, aproximativ 750 de 
copii se nasc cu sindromul Down în fiecare 

an și se estimează că există 40.000 de oameni în țară 
care trăiesc cu acest sindrom.

Majoritatea oamenilor au 23 de perechi de cromozomi, 
dar persoanele cu Down au o copie suplimentară a cro-
mozomului 21, ceea ce înseamnă că se dezvoltă diferit 
și au niveluri diferite de dizabilități de învățare. Unii copii 
cu Down au puține probleme de sănătate, dar anumite 
complicații medicale cum ar fi cele care afectează inima, 
intestinul, auzul, sau glanda tiroidă – sunt mai frecvente 
la persoanele cu Down.

Actualul screening NHS, care este oferit tuturor feme-
ilor gravide, oferă o indicație a probabilității că un copil va 
avea Down. În cazul în care fătul este descoperit cu această 
condiție medicală, există o șansă de 85% până la 90% ca 
testul existent să fie corect, dar aproximativ 2,5% din rezul-
tatele pozitive sunt false și acești copii nu au Down.

(continuare în pagina 4)

O lume fără sindromul Down?

îngerești și glăsuiri de păstori, îi văd pe cei trei 
magi închinându-Se noului Născut. Simt căldura 
și îmbrățișarea maternă a Sfintei Fecioare. Totul 
prinde contur și această bucurie simplă îmi spu-
ne că și azi putem fi păstori cu suflet curat sau 
Irozi având cuget viclean.

Tresar din această dulce visare, căci mama 
deschide încet ușa, crezând c-am adormit. Mă 
sărută ușor pe frunte și mă mângâie cu privirea-i 
blândă și-mpreună facem rugăciunea de seară. 
În tăcerea ce se-așterne, parcă între noi și cer, 
zăresc limpezimea umedă a ochilor de mamă și 
știu că-i cuprinde acum în rugă și pe copiii orfani, 
săraci și zgribuliți de frig și pe toți aceia pentru 

care Crăciunul pare a fi sărbătoarea celor bogați. 
O privesc încă o dată în ochii-i adânci  și-mi pare 
că regăsesc unica privire de mamă, unică în felul 
ei pentru toți copiii și, involuntar, mă gândesc din 
nou la Sfânta Fecioară. Știu că, de acum, ruga 
noastră a devenit ruga ei.

Întunericul și căldura camerei și glasul colin-
dătorilor de afară mă ademenesc spre somn. 
Știu că mâine Se va naște Domnul Hristos pentru 
fiecare copil și adorm fericit în camera caldă, cu 
miros de brad și ecou de colind. (articole apărute 
și în revista Calea Înălțării1)

Monica Buțu
1. https://bisericainaltareadomnuluitgjiu.wordpress.com/
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(urmare din pagina 3)
În acest moment, pasul următor este amniocenteza sau 

biopsia de placentă (CVS – chorionic villus sampling), sin-

gurele teste de diagnostic care pot demonstra cu precizie 
dacă un copil are sindromul Down. Ambele teste sunt in-
vazive – un ac este folosit pentru a lua o mostră de lichid 
care înconjoară copilul sau celule din placentă – și vin cu 
un risc de avort spontan. Este un risc pe care unele femei 
nu sunt dispuse să și-l asume.

În efectuarea amniocentezei medicul este ghidat de 
imaginile cu ultrasunete 

Aici intervine noul Test prenatal Non-Invaziv NIPT. 
Acesta ar putea fi în curând oferit femeilor ca etapă 
secundară suplimentară în procesul de screening. Este 
corect în proporție de 99% și nu prezintă niciun risc de 
avort spontan.

Astfel testele pozitive false vor fi identificate din timp 
și vor fi efectuate mai puține teste invazive.

Asta sună bine – dar unii oameni, printre care și Sally 
Phillips, se teme că acest lucru va însemna creșterea 
numărului de fetuși cu Down identificați și avortați.

NIPT este deja disponibil în clinici private. O femeie de 
20 de ani, care l-a folosit pentru a afla dacă bebelușul ei 
are sindrom Down s-a întâlnit cu Phillips pentru a discuta 
despre experiența ei.

După un test NIPT pozitiv, aceasta a făcut un test 
invaziv, care a confirmat rezultatul.

„Chiar și în cel mai bun caz, nu este ceea ce vreau 
pentru fiul meu”

Era prima ei sarcină. Neștiind cum va fi o astfel de viață 
pentru copilul lor, ea și partenerul ei au făcut cercetări ur-
mărind știri, clipuri video cu oameni care aveau sindromul 
Down și site-uri care sprijineau acest grup.

„În locul cercetărilor clinice si a unui medic spunând 
Așa va fi am fost mai interesată de poveștile de familie”, 
spune ea. Ei au găsit o mulțime de mărturii pozitive și de 
inspirație, dar unele au fost tulburătoare.

„Există bloguri ale unor mămici unde arată greutățile 
prin care trec unii oameni. Era o femeie, fiul ei în vârstă 

de cinci ani încă nu putea să meargă, acesta era foarte 
greu, iar ea trebuia să facă față crizelor lui peste tot”, 
spune aceasta.

„Dacă copilul meu ar fi afectat la fel de mult ca și aces-
ta, m-aș simți cu adevărat vinovată că am luat această 
decizie. Chiar si în cel mai bun caz, nu este ceea ce vreau 
pentru fiul meu.”

Astfel, ea și partenerul ei au decis să pună capăt sar-
cinii. „Am simțit că a fost cel mai bun lucru pentru copil”, 
spune ea.

 Pentru Phillips poate fi dificil de acceptat faptul că 
cineva nu vrea un copil ca al ei.

Și ea este îngrijorată de faptul că fiul ei va crește într-o 
lume în care tot mai mulți părinți aleg să nu dea naștere 
unor copii diagnosticați cu această condiție medicală. Ea 
dă exemplul Islandei, unde aproape toată lumea face teste 
pentru depistarea sindromului Down și 100% dintre femeile 
care au un diagnostic pozitiv aleg avortul.

Fotograful islandez Sigga Ella, a cărei mătușă a 
avut această condiție medicală, a făcut o serie de por-
trete ale oamenilor cu Down pentru a crește gradul de 
conștientizare al comunității de acolo.

   De sus în jos: Jakob, Halldora, Birta

O lume fără sindromul Down?
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O lume fără sindromul Down? Dar, în Marea Britanie, aproximativ o treime din femeile 
gravide renunță la screening, astfel încât dacă situația 
se menține, oricare dintre aceste cazuri cu copii care au 
Down vor rămâne nedepistate până la naștere.

În Marea Britanie, noul test este dezvoltat de Lyn Chitty 
la Great Ormond Street Hospital – profesor de genetică 
și medicină fetală.

Ea a efectuat un studiu pentru a vedea ce fac femeile 
atunci când le este oferit NIPT. Pe baza acestei cercetări 
ea consideră că un număr de 195 copii cu Down ar putea 
fi diagnosticați în plus în Anglia și Țara Galilor în fiecare 
an, înainte de naștere.

Dar, chiar dacă 90% dintre femeile din Marea Britanie 
care sunt diagnosticate pozitiv fac avort, ea nu crede că 
majoritatea acestor 195 de sarcini vor fi întrerupte.

„Eu chiar nu cred că vom eradica sindromul Down”, 
spune ea. „Mi se pare destul de dureros. Am primit un te-
lefon de la un jurnalist care mi-a spus: „Vei anihila Down.” 
Ei bine, nu cred că se va întâmpla asta.”

„Problema este că toată lumea se uită la scenarii ipo-
tetice, se uită la situații gen „Cum ar fi dacă …”

„Am constatat că o mulțime de femei care au făcut tes-
tul NIPT pentru a afla dacă copilul lor are sindrom Down, 
s-au informat și au ales să ducă sarcina până la capăt. 
Dacă vă uitați la statisticile noastre, veți observa că rata 
natalității nu se va schimba în mod semnificativ.”

Statisticile referitoare la întreruperile de sarcină sunt 

complexe și interpretate în mod diferit de fiecare parte a 
dezbaterii. Dar, toți experții sunt de acord că modul în care un 
diagnostic de sindrom Down este prezentat poate influența 
alegerea părinților de a duce sarcina până la sfârșit.

„Întreaga esență a unui program de screening bun 
este consilierea de care aveți parte chiar înainte de a face 
testul de sânge sau explorarea”, spune Alan Cameron, 

consultant de medicină fetală la Spitalul Queen Elizabeth 
din Glasgow.

„Trebuie să ți se ofere șansa unei alegeri informate, 
dar cu siguranță din experiența mea pot spune că mult 
mai puține femei ar face acum întrerupere de sarcină 
decât înainte, deoarece cred că acum lucrurile merg mai 
bine … oamenii văd copii cu Down care duc o viață bună, 
sunt sănătoși, care lucrează în comunitate, vezi copii cu 
sindromul Down în jur, care fac o treabă bună.”

La începutul anilor 1980, speranța de viață pentru un 
copil născut cu Down a fost de 25 de ani, dar astăzi s-a 
ajuns la 60 de ani, unii chiar au atins vârsta de 70 de ani. 
Un raport publicat în 2014 arată modul în care angajatorii 
pot avea beneficii din angajarea persoanelor cu sindrom 
Down.

În cazul screening-ului nu a fost niciodată vorba de „hai 
să încercăm să eradicăm sindromul Down din populație”, 
spune Cameron. „Nu acesta a fost scopul … Totul a stat 
la alegerea femeilor.”

El admite, totuși, că în timp ce medicii au luat în con-
siderare mult timp etica și consecințele screening-ului, 
aceștia nu au excelat  în comunicarea cu pacienții lor și 
cu publicul pe această temă.

Aici intervine Consiliul de Bioetică Nuffield. În timp 
ce guvernul se pregătește să anunțe introducerea NIPT 
în cadrul NHS, consiliul a discutat cu oameni de știință, 
medici, factorii de decizie politică, persoane cu sindromul 
Down și familiile lor pentru a evalua impactul pe care l-ar 
putea avea.

„În cele din urmă, ai putea avea întreaga secvențiere 
a genomului, astfel încât ai putea testa acea probă 
pentru orice.” – Tom Shakespeare, Consiliul de Bioetică 
Nuffield

„Screening-ul pentru sindromul Down se face de zeci 
de ani, așa că, în ceea ce privește întreprinderea de 
a oferi femeilor șansa la o alegere informată NIPT nu 
schimbă într-adevăr acest fapt”, spune Tom Shakespeare, 
președintele grupului de lucru Nuffield, care intenționează 
să publice raportul în luna februarie.

Dar deschide ușa pentru testarea altor condiții medi-
cale.

„Ar putea fi folosit de către persoanele care au o boală 
determinată de o singură genă, cum ar fi fibroza chistică 
sau distrofia musculară sau acondroplazia – boala mea”, 
spune acesta.

„În cele din urmă, ai putea avea întreaga secvențiere 
a genomului astfel încât ai putea testa acea probă pentru 
orice – este următorul pas și pentru că NIPT este non-
invaziv nu va avea riscuri asupra fătului.”

Și  în cazul lui, ca și pentru Sally Phillips, totul se rezu-
mă la modul în care rezultatele și informațiile sunt oferite 
potențialilor părinți.

„Susțin opțiunea de screening pentru cei care doresc 
acest lucru, dar trebuie să fie făcut pe baza unor informații 
de bună calitate – de ce nu li se oferă viitorilor părinți 
informația completă despre sindromul Down?”

„Nu este vorba doar despre trisomia 21 (sindromul 
Down) sau riscul de dizabilitate intelectuală – vorbim, 
de asemenea, despre cum este viața oamenilor? Cu ce 
bariere se confruntă? Suferă? Dacă există posibilitatea de 
a avea un copil cu o astfel de condiție, asta este ceea ce 
vrei să știi – cum îmi va afecta asta familia? 

(continuare în pagina 6)
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ORaCOlele, peRSOane pOSeDate De DIavOlI

Biblioteca DART, dedicată dizabilității în general și 
sindromului Down în special, despre care vă vorbeam 
și în primele 2 numere ale revistei, își crește încet, 
dar sigur, volumul de carte disponibil. Am primit și 
donații de carte dedicată autismului și am ajuns la 
peste 80 de volume (în română și engleză, inclusiv 
cărți electronice), dintre care amintim unele dintre cele 
mai interesante/recente achiziții:

Drăgulinescu, Andrei, lector univ. dr. - Dependența 
în cultura și civilizația morții

Învățătura Sfinților Părinți despre boală. Ru-
găciuni pentru bolnavi (Ed. Cartea Ortodoxă, Ed. 
Egumenița)

Sfântul Ioan Gură de Aur – Părinții și creșterea 
copiilor, Ed. Agapis

Sfânta Xenia din Sankt Petersburg, ocrotitoarea 
familiei, Ed. Ortodoxia

Ghid pentru o căsnicie împlinită, Ed. Agaton
+ documentarul lui Sally Phillips - A world without 

Downs? (pe care vom încerca să-l traducem integral 
în limba română). 

O listă detaliată găsiți la adresa: https://asociati-
adart.files.wordpress.com/2015/01/lista-biblioteca-
mai-2016.pdf

Cărțile se împrumută gratuit, informații suplimenta-
re la 0768.35.76.75.                                        (R.B.)

Biblioteca Down art therapy

(urmare din pagina 5)
Cum îmi va afecta copilul? Cum le va afecta viața? Cât 

de mult reprezintă asta o problemă?”
Acestea sunt întrebări la care noul test de sânge nu 

este în măsură să răspundă.
Karen Gaffney este o femeie în vârstă de 38 de ani, de 

naționalitate americană, cu sindromul Down. Anul trecut 
aceasta a oferit un discurs pentru TED*** în care spune 
de ce viața ei contează. Mai jos este o versiune editată a 
discursului său – puteți viziona versiunea completă aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=HwxjoBQdn0s

Aș dori să încep prin a vă spune despre profesoara 
mea din clasa a cincea. Aceasta era în primul său an de 
predare, atunci când am apărut în clasa ei. Nu știa nimic 
despre sindromul Down, dar asta nu conta, pentru că 
știa că eu vreau să învăț, și ea își dorea să predea. Am 
păstrat legătura. Acum câțiva ani, am primit o scrisoare 
specială de la ea – mi-a spus că este însărcinată și că are 
nevoie de ajutorul meu, pentru că copilul ei se va naște 
cu sindromul Down!

A respins orice discuție despre întreruperea sarcinii 
pentru că vedea sindromul Down dintr-o cu totul altă 
perspectivă decât medicul ei. Aceasta i-a povestit despre 
eleva ei din clasa a cincea … eu!

A fost o perioadă  în care oamenii ca mine au fost 
instituționalizați. Când m-am născut, doctorul a spus că 
voi fi norocoasă dacă voi fi capabilă să îmi leg singură 
șireturile la pantofi sau dacă voi putea să îmi scriu nume-
le – a uitat să menționeze partea în care voi traversa înot 
Canalul Mânecii.

Vedem tot mai mulți tineri cu sindrom Down care au 
absolvit licee, unii care merg în învățământul superior 
și învață abilități care pot fi folosite la un loc de muncă. 
Există muzicieni, artiști, jucători de golf, modele, actori 
și vorbitori publici, precum și angajați buni care aduc 
contribuții semnificative în companiile și comunitățile lor. 
Aceștia toți reprezintă modele pentru ceea ce se poate 
face în ciuda existenței unui cromozom în plus. Este de-
parte de a fi perfect, cu toate că, progrese importante nu 
s-au făcut pentru toată lumea și încă mai avem bătălii de 
dat pentru includere.

Se pare că lupta se dă în a găsi noi metode mai rapide 
de a testa prezența acelui cromozom în plus înainte de 
naștere – când problema este în lipsa unor informații în 
timp util și exacte, despre toate progresele noastre, și dacă 
testul arată un cromozom în plus, sarcinile sunt întrerupte. 
Sunt persoane care spun că nu ar trebui să ni se dea nici 
măcar șansa de a ne naște.

Eu cred că sindromul Down este un motiv pentru care 
merită să spunem da vieții. Fiecare viață contează, indi-
ferent de numărul de cromozomi pe care îl avem.

 Karen Gaffney înainte de o cursă de înot de nouă mile 
pe Lacul Tahoe 

*** TED (Technology, Entertainment, Design – Tehno-
logie, Divertisment și Design) sunt o serie de conferințe 
globale susținute de o asociație americană non-profit, 
Fundația Sapling, organizate pentru a răspândi „ideile 
care merită promovate”.

Sursa: culturaVietii.ro

O lume fără sindromul Down?
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Sămânța mea de cer
De când Domnul Dumnezeu a binevoit ca 

în casa noastră să se nască un altfel de copil 
decât cei obișnuiți, mă tot frământă întrebarea: 
de ce? Am fost avertizată că nu e o întrebare 
constructivă, totuși ea persistă în mintea mea 
vrând-nevrând. Dincolo de năuceala cu care am 
primit vestea după naștere, dincolo de revolta 
firească ce mă încearcă zi de zi în fața provocă-
rilor tot mai grele ale dizabilității, dincolo chiar de 
neliniștea gândului la viitor, acest de ce? caută, 
de fapt, sensul și rostul mai adânc al prezenței 
lui Teodor în viața noastră.

Numele mi-a răsărit în gând din prima clipă 
când am aflat că sunt însărcinată, căci pruncul 
zămislit în mine venea ca un dar neașteptat 
în al douăzecilea an de căsnicie, la mult timp 
după cei patru frați ai săi. L-am păstrat în tainița 
inimii până ce pruncul a crescut în pântece și 
l-am rostit cu încredere atunci când încercarea 
a început să se vădească. Nu am renunțat să 
cred în darul lui Dumnezeu nici când, la aproape 
trei luni după naștere, a venit lovitura decisivă: 
confirmarea citogenetică a diagnosticului de 
trisomie 21, care ne-a spulberat, mie și soțului 
meu, orice urmă de speranță. Din acea clipă, 
normalitatea a rămas o iluzie, iar handicapul 
permanent a devenit realitate. Viața noastră 
intrase în conul de umbră al sindromului Down. 
Și totuși, copilul era darul lui Dumnezeu pentru 
noi, căci nu ar fi venit în lume dacă nu ar fi fost 
voia Lui ca Teodor să existe.

Înainte de această schimbare radicală, viața 
mea stătea cumva sub semnul unei așteptări. 
Renunțasem de scurt timp la afirmarea profesi-
onală, dedicându-mă familiei. Totodată, credeam 
că voi putea să fac ceva bun în comunitate, în 
Biserică, dar m-am lovit curând de neputințele 
mele și ale celor din jur și, nefiind o persoană 
tenace, m-am descurajat destul de repede. 
Simțeam că vreau să-I slujesc doar lui Dum-
nezeu, nu acestei lumi confuze și idolatre, însă 
în orbirea mea nu pricepeam câți talanți mi-a 
încredințat Stăpânul și nici cum ar vrea să-i 
înmulțesc. Așadar, începusem să mă rog ca El 
Însuși să lucreze în viața mea cele de folos spre 
mântuire. 

La acea vreme, câtorva prieteni și cunoscuți 
din Biserică li se născuseră deja copii cu nevoi 
speciale: handicap fizic, autism, sindrom Down, 
iar eu încercam să înțeleg ce e în sufletul lor. Mă 

gândeam că, într-un anumit sens, acești oameni 
au murit pentru lume și trăiesc cu adevărat undeva 
dincolo de ea, într-un tărâm necunoscut celorlalți. 
O clipă chiar mi-a încolțit în minte gândul: cum ar 
fi să am și eu un astfel de copil? Sigur că mi-am 
mușcat buzele să nu rostesc nici măcar în taină 
gândul nechibzuit. Era prea de tot! Cine ar putea 
să-și dorească o asemenea nevoință? Mai târziu 
am aflat de la duhovnicul meu că există oameni 

care vor să înfieze și să crească copii cu dizabilități, 
și chiar fac acest lucru.

Oricum, mai ales fiindcă trecusem de patru-
zeci de ani, teama ascunsă că voi naște un copil 
bolnav mi-a umbrit toată perioada sarcinii. Am 
mărturisit-o doar câtorva persoane mai apropi-
ate. Dincolo de îngrijorarea firească a oricărei 
viitoare mame și în ciuda faptului că ecograful 
nu indica prezența vreunei malformații, simțeam 
că speranța noului început e amestecată cu o 
profundă tristețe. În nici un caz nu am fi ales 
să omorâm pruncul, așa că am refuzat toate 
testele speciale, oricum costisitoare și nu lipsite 
de riscuri.

În luna a patra de sarcină am avut binecuvân-
tarea de a ne închina pentru prima oară în viață 
la Locurile Sfinte. În biserica Sfântului Mormânt 
am trăit clipe de mare bucurie și pace, iar când 
am intrat în apele Iordanului, în ajunul Bobote-
zei, m-am rugat ca Domnul Hristos, Cel ce le-a 
sfințit, să-l învrednicească și pe pruncul nostru 
de Sfântul Botez. 

(continuare în pagina 8)



8 ZÂMBET DE COPIL, Anul I, nr. 3, decembrie 2016

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 213 exemplare

 Sămânța mea de cer
(urmare din pagina 7)
Revenită în țară, m-am trezit rugându-mă în 

biserică cu cuvintele rugăciunii Mântuitorului 
din Grădina Ghetsimani: „Doamne, dacă e cu 
putință, dă-mi un copil sănătos, dar nu voia mea 
să se facă, ci voia Ta!”. Ca ocrotitor l-am ales din 

nou pe Sfântul Înainte-mergător Ioan, al cărui loc 
de naștere tocmai îl vizitasem, iar Teodor a venit 
pe lume cu bine, la termen, într-o zi de marți. Și 
iată că Dumnezeu l-a învrednicit de Sfântul Bo-
tez, și până astăzi îi dăruiește Preacuratul Său 
Trup și Preascumpul Său Sânge. Și, în pofida 
handicapului genetic, se poate spune că avem 
un copil sănătos, fiindcă s-a născut fără pro-
bleme vitale sau malformații organice, iar până 
acum analizele au ieșit normale. Nu știm ce va 
fi mai departe, dar deocamdată ne bucurăm de 
zâmbetul și drăgălășenia lui de copil, de cele 
câteva cuvinte pe care a început să le rostească, 
de mersul tot mai vioi, de plăcerea cu care își 
ascultă cântecele preferate. 

Întrebarea de ce? continuă însă să mă fră-
mânte, sub o formă sau alta. De ce nu e la fel 
ca ceilalți copii? De ce ni l-a dat Dumnezeu 
tocmai nouă, și tocmai acum? De ce nu mai 
putem duce o viață normală? Și, fie că aceste 

întrebări au sau nu răspuns, la urma urmei care 
e rostul vieții lui Teodor pe acest pământ? De 
ce lasă Dumnezeu să se nască și să crească, 
cu griji și osteneli atât de mari, oameni care 
nu sunt întregi la minte ori la trup, care nu vor 
putea să se întrețină singuri, să-și întemeieze 
o familie, să le fie părinților sprijin la bătrânețe? 
Nașterea și creșterea de prunci e oricum cea mai 
puțin eficientă activitate de pe fața pământului, 
dacă e să abordăm realitatea strict economic, 
cum din păcate majoritatea oamenilor fac în 
ziua de azi. Din această perspectivă, copiii cu 
nevoi speciale sunt văzuți cu atât mai mult ca 
o povară pentru societate și, în orice caz, ca o 
nenorocire pentru familia în care s-au născut. 
Dragostea este singura forță care poate răsturna 
oglinda asta mincinoasă din mintea oamenilor, 
transformând povara în șansă, iar nenorocirea 
în binecuvântare.

Mă gândesc uneori la basmul lui Ander-
sen, „Rățușca cea urâtă”, și mi se pare că se 
potrivește foarte bine acestor copii ai noștri 
„urâți” pentru că sunt diferiți de ceilalți, nedoriți 
pentru că nu au capacitatea de a răspunde 
exigențelor societății și, prin urmare, excluși sau 
marginalizați, așa cum puiul de lebădă a fost 
izgonit din gospodărie, fiindcă nu știa să toarcă 
la fel ca motanul sau să facă ouă ca găina. Și 
a trebuit să îndure singurătatea odată cu frigul 
iernii, așa cum un copil cu retard intelectual va 
fi nevoit să suporte toată viața, într-o măsură 
mai mică sau mai mare, ostilitatea sau disprețul 
celor din jur. Asta până când primăvara va veni 
cu soarele ei blând să-i arate în oglinda apei 
chipul cel adevărat, nebănuit până atunci, plin de 
frumusețe și delicatețe, adică sufletul curat ce-și 
are lăcaș neștirbit în Împărăția Cerurilor. 

  Eu cred că un copil ce nu poate ajunge om ca 
toți oamenii pe pământ își are menirea ascunsă 
la Dumnezeu în Cer, tot așa cum o sămânță, ce 
pare mică și nefolositoare la început, va crește 
și va aduce rod bun după felul său la vremea 
potrivită. Pentru ca rodul să fie îmbelșugat, 
ca în pilda evanghelică, Semănătorul a săpat 
brazdă adâncă în ogorul înțelenit al inimilor 
noastre, doar-doar va ieși la iveală pământul 
bun al credinței, fără de care chiar și semințele 
de cer se usucă și mor. Odată încolțite în brazda 
nevoinței, aceste odrasle ale Cerului așteaptă 
să fie udate cu lacrimile rugăciunii, căci numai 
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așa vor crește și vom putea gusta din rodul lor 
cel viu și neveștejit. 

Astfel de gânduri îmi vin în minte în clipele 
de sinceritate deplină cu mine însămi. Atunci 
sufletul mi se umple de o bucurie nestăvilită și 
atât de mare încât nu pot nici să o cuprind, nici 
să o exprim în cuvinte. Pot doar să-I mulțumesc 
Domnului pentru sămânța mea de cer! Atunci 
teama dispare, iar durerea se transformă în ceva 
mult mai bun și mai luminos. Dimpotrivă, când 
las ca îndoiala și judecata lumii să-mi pătrundă 
în minte, dezamăgirea și frica mă împresoară 

din nou, secătuindu-mi izvoarele nădejdii și ale 
răbdării. Atunci încercarea devine iarăși mult 
prea grea și totul se golește de sens. 

Datorită prezenței lui Teodor în viața mea, am 
înțeles cât de nepotrivit este pentru un creștin 
să dea povețe despre acceptarea crucii tocmai 
celui ce o poartă cu durere zi de zi. Sau să-i țină 

teorie despre gândirea pozitivă prietenului aflat 
în suferință, în loc să-l îmbrățișeze și să plângă 
împreună cu el. Am simțit cât de tare dor privirile 
superior compătimitoare ale celor ce cred că au 
priceput nenorocirea semenului lor și se bucură 
fariseic că nu sunt ca el. Sau discreția detașată a 
celor ce se fac că nu văd, din jenă sau din grabă, 
singurătatea omului greu încercat.

Tot datorită lui Teodor am cunoscut și alți părinți 
care își cultivă în tăcere, neștiuți, semințele de 
cer. Ochii lor nu strălucesc de satisfacția pre-
zentului ori de încredere în viitor, căci, spre 
deosebire de mulți părinți cu prunci sănătoși, ei 
nu investesc în fiii și fiicele lor pentru a obține 
profitul succesului material sau profesional. Tot 
ce fac este să-i ocrotească, să-i încălzească cu 
dragostea lor jertfelnică, necondiționată, fără 
să știe nici pentru ce, nici până când. Nu sunt 
în competiție unii cu alții, ci doar cu propria dez-
nădejde, căci pentru acești oameni timpul se 
scurge parcă mai încet.

Îmi dau seama acum că, fără experiența 
nemijlocită a dizabilității, nu prea știm cum să 
ne raportăm la părinții copiilor cu handicap 
permanent. Fie îi copleșim cu bunele noastre 
intenții, dorind să-i ajutăm după cum credem noi 
de cuviință, fără a ne interesa care sunt nevoile 
lor reale; e un mod de-a ne amăgi conștiința că 
suntem alături de ei, când de fapt nu le respec-
tăm demnitatea personală. Fie, dimpotrivă, îi 
tratăm cu o falsă discreție, vecină cu indiferența, 
convinși fiind că are cine să-i ajute, sau că au 
învățat să se descurce singuri, iar noi nu avem 
căderea sau competența de a interveni în viața 
lor. Când procedăm așa, eliminăm din relațiile 
interumane tocmai solidaritatea și compasiunea, 
adică lianții lor cei mai puternici. În sfârșit, a treia 
situație nedorită este când nici nu considerăm 
că acești oameni ar trebui priviți cu înțelegere, ci 
avem așteptări nerealiste de la ei – că doar toți 
avem probleme și tuturor ne e greu în ziua de 
azi, nu-i așa? Mai mult, ne apucăm să-i judecăm 
și să-i dăscălim: ba că nu trebuia să-și nască 
pruncii, ba că nu se ocupă suficient de ei, ba 
că-i cocoloșesc prea tare etc.

Or, dacă e adevărat că Împărăția Cerurilor stă 
ascunsă în fiecare dintre noi, înseamnă că vre-
mea potrivită pentru a gusta din rodul semințelor 
de cer poate fi orice clipă în care alegem să ne 
oprim din iureșul vieții cotidiene de dragul omului 
altfel de lângă noi, căutând să-l omenim cu o fă-
râmă de răbdare, de bunăvoință, de prietenie. 

(continuare în pagina 10)
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Luni, 28 noiembrie 2016, Asociația Down Art 
Therapy, alături de Vasiliada1 Tg-Jiu , au organizat 
dezbaterea „Sindromul Down. Oportunități și Temeri”. 
Urmând Ziua Mondială a Persoanelor cu Handicap 
(3 decembrie) și având participarea unor cadre 
didactice din județul Gorj, evenimentul s-a axat pe 
împărtășirea experienței participanților în lucrul/co-
municarea cu persoane cu sindrom Down.

Pe parcursul celor 90 minute, subiecte precum 
cenzura videoclipului Dragă viitoare mamă în Franța, 
diagnosticul prenatal și avortul amăgitor-numit „te-
rapeutic”, felul descumpănitor în care medicii dau 
părinților vestea că pruncul e posibil să aibă Down 
(implicit nevoia de a prezenta obiectiv situația și 
propunerea de a oferi soluții alternative precum 
adopția), necesitatea îndrumării spre puncte de spri-
jin (ONG-uri dedicate copiilor cu sindrom Down) și a 
înființării la nivel local a unor grupuri de suport pentru 
părinți, biblioteca DART, terapii și educație timpurie, 
statistici la nivel județean, exemple de succes din 
țară2 și străinătate3, etc. au fost dezbătute alături de 
cei prezenți.

În final, participanții și-au exprimat părerile/
emoțiile trăite pe parcursul prezentării și având un 
feedback pozitiv, s-au stabilit coordonatele viitoarelor 
întâlniri (ianuarie 2017).

De plâns rămâne lipsa rușinoasă de interes a 

1. http://asociatiavasiliadatgjiu.blogspot.ro/
2. http://www.tvr.ro/un-nou-premiu-la-onu-pentru-televiz-
iunea-romana_17994.html
3. https://proiectulsindromdown.info/2016/06/30/ziua-
mondiala-a-sindromului-down-maryam-alakbarli-pictori-
ta-cu-un-cromozom-in-plus/

reprezentanților instituțiilor care lucrează direct/
indirect cu persoane cu sindrom Down (Primărie, 
Prefectură, Consiliu Județean, DGASPC, IȘJ, CASJ, 
DSP, Spitalul Județean, CȘEI, CJRAE, etc.), ai 
asociațiilor și fundațiilor gorjene invitate, ai presei 
locale chemate la dezbatere, a căror participare era 
esențială pentru o dezbatere interdisciplinară, dar 
care nu au găsit de cuviință să delege o persoană 
care să ia parte la eveniment.

Privind totuși cu nădejde spre viitor,
Radu Buțu, președintele Asociației, 

în numele echipei Down Art Therapy Tg.-Jiu
29.11.20164

4. http://www.culturavietii.ro/2016/11/30/sindromul-opor-
tunitati-si-temeri/

(urmare din pagina 9)
Căci compasiunea autentică nu constă numai-

decât în ajutoare materiale – adesea imperso-
nale – ci în gesturi sincere, precum mâna caldă 
întinsă de Părintele Arsenie Papacioc săracului 
ce aștepta milostenie1, atunci când n-a avut 
ce să-i dea . Compasiunea autentică izvorăște 
din dragoste, și nu caută să-l îndatoreze pe cel 
necăjit, ci să-i dea puterea de a merge înainte. 
La fel ca rugăciunea... Mulțumim cu drag celor 
care ne-au întins și ne mai întind câte o mână 
caldă, o fărâmă de rugăciune sau un colțișor de 
inimă în drumul spre ziua de mâine!

Doamne, te rog, ninge zăpada răbdării Tale 
sfinte peste noi și peste semințele noastre de 
cer, mângâie-le cu adierea proaspătă a nădej-
dii și adapă-le cu ploile harului Tău, ca dulcea 
primăvară să le găsească vii și gata a ieși la 
Lumină! Și nu lăsa ca neghina cârtirii să ne strice 
ogorul inimii, pe care mâinile Tale l-au lucrat spre 
mântuire și sfințire!

Presvitera C. M.
Text premiat la concursul de eseuri 

al lunii februarie 2016
( articol publicat în revista Familia Ortodoxă 

- http://www.familiaortodoxa.ro/ )

Sămânța mea de cer

Sindromul DOWn. Oportunități și temeri
– comunicat de presă post-eveniment –

1. „Frate, nu te supăra, n-am nimic, dar îți dau o mână caldă!” (Părintele Arsenie Papacioc)

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. For-
mularul îl găsiți aici:

https://asociatiadart.files.wordpress.com/2015/06/2-
dart.pdf

Vă mulțumim! Detalii la 0768.35.76.75.

Donații
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Marşul pentru viață 2017 
„ajută mama şi copilul! 

ei depind de tine”
Pe măsură ce va fi definitivat programul 

evenimentelor din martie 2017, le vom posta 
la adresele: 

https://asociatiadart.info/mars/
https://www.facebook.com/Marsulpentru-

ViataTgJiu/
https://www.facebook.com/groups/sindrom.

down.gorj/
Vă așteptăm!

În numeroase țări, avortul este legal atunci 
când există motive pentru a crede că nou-năs-
cutul va suferi de malformații sau de un handicap 
genetic. Obiectivul declarat al acestor prevederi 
juridice este „prevenirea suferinței inutile” (fie a 
copilului afectat de handicap, fie a părinților care 
trebuie să îngrijească respectivul copil). Drept 
rezultat, s-au dezvoltat metode de diagnostic 
prenatal pentru a identifica și a elimina copiii cu 
dizabilități înainte de a se naște. În acest mod, 
peste 90% dintre copiii cu sindrom Down sunt 
uciși înainte de naștere.

Este absurd să eradicăm suferința prin eli-
minarea celor care suferă. Avortarea copiilor cu 
handicap este o formă pervertită de „compa-
siune”. În realitate, aceste avorturi par a avea 
loc în interesul persoanelor sănătoase care nu 
doresc să își asume responsabilitatea unui copil 
cu probleme.

Rămâne însă faptul că un copil cu handicap 
este tot atât de mult o ființă umană ca și un copil 
sănătos, la fel cum un adult cu handicap este 
tot atât de mult o ființă umană ca și o persoană 
fără handicap. Legislația care permite avortul 
pe motivul unei posibile malformații sau unui 
posibil handicap discriminează, astfel, pe criterii 
de dizabilitate.

Situația este exacerbată și mai mult de o 
interpretare laxă a legilor, potrivit căreia chiar și 
malformațiile minore (cum ar fi despicătura labi-
ală) oferă o justificare suficientă pentru avort.

Însă panta alunecoasă nu se sfârșește aici. 
Odată ce se consideră de la sine înțeles că 
bebelușii care nu satisfac dorințele părinților 
lor pot fi avortați, va exista o tendință inevita-
bilă către crearea unor „copii la comandă”. De 
exemplu, cercetările actuale din Marea Britanie 
evidențiază faptul că mulți copii sunt avortați nu 
numai din cauza handicapului, ci pur și simplu 
pe motivul sexului lor. În anumite țări (mai ales 
în China și India), avortul pe criterii de sex a 
condus la un dezechilibru semnificativ între sexe 
la copiii nou-născuți, cu implicații teribile pentru 
viitor. Evident, acest așa-numit „genicid” este 
una dintre cele mai rele forme de discriminare 
pe criterii de sex: se realizează cu prețul vieții 

fetițelor, însă în cele din urmă va afecta grav și 
viețile băieților (deși ei par a fi sexul preferat).

Sursa: RESTABILIREA ORDINII NATURALE 
| O agendă pentru România (Provita București) 
pag. 100-101 - https://provitabucuresti.ro/docs/
publicatii/restabilirea-ordinii-naturale.pdf

avortul în cazul în care copilul suferă de 
o malformație sau de un handicap?

Sindromul DOWn. Oportunități și temeri
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De 1 octombrie, de Acoperământul Maicii 
Domnului, am plecat spre Mănăstirea Prislop 
într-un scurt pelerinaj de 1 zi. Fiind sărbătoare, 
am oprit la Mănăstirea Vișina, unde am participat 
la Slujba Sfintei Liturghii. Ajungând la destinație, 
cu emoție și bucurie, am vizitat Prislopul, ne-am 
închinat la mormântul Părintelui Arsenie Boca 
și Sfântului Ioan de la Prislop, vizitând peștera 
sa. La întoarcere, am oprit la Mănăstirea Lainici, 
unde ne-am închinat Sfinților ale căror moaște 
sunt aici, icoanei făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului Grabnic-Ascultătoare și am vizitat 
mormântul marelui duhovnic Adrian Făgețeanu. 
Spre seară, am ajuns acasă istoviți, dar cu 
sufletul mai bogat duhovnicește și cu amintiri 
frumoase. (Copiii și persoanele cu handicap au 
beneficiat de gratuitate - R.B.)

RESURSE ONLINE
https://asociatiadart.info/resurse/

excursia la 
Mănăstirea prislop

Ce înseamnă 
să iubeşti?

Să iubeşti înseamnă să creşti
fără să se piardă ceva
din inima ta.

Dacă nu crezi, poți să te întorci
la anii de dinainte
şi-o să simți că dragostea unei mame
niciodată nu minte.

Să iubeşti, fetița mea, înseamnă să auzi,
chiar cu mâinile pe urechi,
de la orice depărtare,
cum ticăie inimile ființelor mici
într-o Inimă mare.

Să înțelegi pe câte limbi bodogăneşte
un ceas
despre timpul nesfârşit al iubirii
care de trăit ne-a rămas.

Să iubeşti e basmul cel mai frumos
din cărticelele tale
nemaipomenit ilustrate,

Singura poveste pe care,
dacă ai grijă să îți păstrezi
sufletul de copil,
poți oricând să o transformi
în realitate.

Elia David
Sursa: http://eliadavid-poeziipentruparinti.blogspot.ro/


