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„Echilibru între viață și profesie  
este cantitatea de timp pe care  

o petreceți făcându-vă treaba  
în comparație cu cantitatea de timp pe care  

o petreceți cu familia și  
făcând lucruri de care vă bucurați.”   

- Dicționarul Cambridge 
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„Poveștile de viață“ au fost realizate de doamnele din Moldovița în 

cadrul proiectului REGAL. Doamnele au avut posibilitatea de a se 

întâlni în focus grupuri, în întâlniri individuale, au discutat, au 

analizat ce este viața și ce este munca, și-au dezvoltat abilități de 

exprimare, povestire și scriere a unei povești. S-au folosit exerciții 

și metode narative specifice metodei „Story telling”, de „spunere a 

unei povești”. Doamnele au identificat un moment de criză din 

existența lor în care acest echilibru dintre viață și muncă a fost un 

pericol pentru propria existență. Momentele de cumpăna s-au 

transformat în momente de reflecție. Problemele identificate s-au 

transformat în oportunități de acțiune individuală sau colectivă. 

Proiectul REGAL a fost un moment de bucurie pentru beneficiarele 

noastre și pentru echipa de proiect. A fost un moment „REGAL” 

din trecerea noastră prin această lume. 

Cristina Victoria Cherț,  
Director Executiv 

Fundația The Open Network for Community Development 

CUVÂNT ÎNAINTE 
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Între serviciu și datoria de mamă  
de B.S. 

Povești de viață 

E ra începutul unei toamne calde și bogate. Crengile încărcate 
de roade ale merilor atârnau atât de jos că aproape atingeau 

pământul. Din livadă se auzea râsul cristalin al fiicei mele de 2 ani, 
Amira, care alerga bătrânul motan al vecinilor noștri și încerca să-l 
tragă de coadă.  

 Amira, nume inspirat din religia ebraică, propus de soacra 
mea care a lucrat mulți ani în Israel, înseamnă conducător și se 
traduce prin „vârf de copac” dar și prin  „glas” sau  „voce”.  Amira, 
strigată mai mereu Ami, era un copil vesel, care făcea tot felul de 
ghidușii și avea ochii mari, albaștri, ochi ce mă făceau s-o iert, 
aproape de fiecare dată,  după ce o certam. O „delicioasă” mică cu 
care am fost nevoită să am multă răbdare chiar de la venirea ei pe 
lume, cu o fire contrastantă pendulând între ambiție, dârzenie, 
sensibilitate și timiditate. Deși a avut și are o fire complicată, după 
ce o cunoști, interacțiunea cu ea este o reală plăcere. 

 În acea zi de toamnă, priveam cu mult drag jocul celor două 
„pisicuțe” și mă gândeam cu regret, că a doua zi urma să merg la 
serviciu pentru un timp ce mi se părea infinit deși erau 24 ore fără 
micuța mea.  

 În timpul nopții ce a urmat, Amira s-a foit continuu, parcă 
nu-și găsea locul lângă mine iar eu am devenit agitată, mereu cu 
ochii pe ea, fiind atentă și veghindu-i somnul. Dimineața m-am 
ridicat cu greu din pat și parcă nu voiam s-o părăsesc. M-am gândit 
totuși că totul este bine și că doar a avut o noapte mai agitată. 

 Sărutând-o pe frunte, am lăsat pe noptiera de lângă ea cana 
preferată cu ceai și cu greu am pornit către serviciu. Pe drum m-
am tot gândit la felul în care s-a manifestat peste noapte iar ajunsă 
la serviciu 
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la serviciu, primul lucru a fost să îi spun doamnei doctor temerile 
mele. Ea a încercat să mă liniștească mai ales că fata mea nu 
prezenta niciun simptom grav, urmând să vedem evoluția. Luată 
cu treburile de la serviciu și în urma discuției cu doamna doctor    
m-am mai liniștit și apoi am și uitat de îngrijorările mele. 

 Ziua la serviciu era ca de obicei, fără sfârșit…Turele de 24 de 
ore, mereu pline de urgențe, pe vremea aceea nu exista numărul 
de urgență 112, erau foarte obositoare, deoarece la cabinetul 
unde lucram erau tratați toți oamenii care treceau pragul și care 
aveau tot felul de boli, erau aduse accidentele și toți pacienții cu 
vătămări corporale. 

 După 10 ore, pline de evenimente la serviciu, primesc un 
telefon din partea soacrei, cea în grija căreia rămânea copilul meu, 
care îmi spune ferm că Ami se simte rău, are febră, vărsături și să 
fac orice să vin acasă pentru că ea nu mai stă un minut cu ea așa 
bolnavă. Panica s-a instalat în mintea mea, în același timp și 
frustrarea că nu sunt lângă copilul meu când nu se simte bine. Fără 
să stau prea mult pe gânduri, am sunat-o pe doamna doctor 
spunându-i că trebuie să părăsesc locul de muncă pentru a fi 
alături de copilul meu. 

 Am pornit pe jos, deoarece nu aveam mașină personală  la 
acel moment și nici alte mijloace de transport nu se găseau atât de 
ușor. Mergeam atât de repede că picioarele mele parcă aveau 
aripi, nici n-am realizat când am parcurs cei 1.5 km pentru a fi 
lângă fiica mea. 

 Ajungând lângă micuța mea și privind-o cum își ține ochii 
întredeschiși, cum nici nu avea putere să-mi povestească ce o 
doare parcă uitasem tot ce știam din punct de vedere medical și  
m-ar fi putut ajuta. Eu nu eram decât o mamă speriată iar ea 
copilul meu bolnăvior. Totul a durat câteva secunde, cunoștințele 
mele medicale dând apoi năvală, calmul s-a instalat brusc și am 
început să o tratez așa cum trebuie. După ce i-am administrat ceva 
medicamente  
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medicamente și supozitoare pentru copii, i-am pregătit un ceai, 
am plimbat-o puțin povestind mereu despre animăluțele ei 
preferate, despre jocuri, am reușit să o fac să mănânce puțină 
supă iar, într-un târziu, la pieptul meu a reușit să adoarmă liniștită. 
Până a doua zi starea ei s-a ameliorat.  

 Am fost norocoasă că doamna doctor a înțeles situația 
apărută și de ce am plecat de la locul de muncă mai ales că nu au 
fost multe cazuri în acea noapte. 

 În zilele imediat următoare am aprovizionat dulapul cu 
medicamente de strictă necesitate, și am sunat mai des acasă 
pentru a verifica starea de sănătate, iar soțul a înțeles că nu pot fi 
permanent lângă copil și în zilele mele „pline” trecea el pe acasă, 
când timpul îi permitea, pentru a vedea dacă totul este bine. 

 Astăzi, lucrurile s-au schimbat mult față de acea zi. Am 
mașină personală iar în localitate există un serviciu de taxi ceea ce 
mi-ar permite să ajung mult mai repede la domiciliu. Toți membrii 
familiei dispun de telefoane mobile astfel încât putem comunica 
rapid, chiar și prin transmisiuni live, pentru a vedea o anumită 
problemă. Există serviciul de urgență 112 ceea ce permite accesul 
mai rapid la servicii de asistență medicală.  

 Lumea s-a schimbat, a evoluat, dar a fi părinte și a avea 
serviciu era greu și atunci și este greu și acum, eu mi-am găsit 
echilibrul și consider că am făcut bine ambele lucruri, și serviciul și 
datoria de mamă. 
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Familia 
de C.C. 

Povești de viață 

T otul era bine, eram împreună cu copiii, cu familia, totul era 
liniștit. Locuiam împreună cu soacra mea, o femeie minunată, 

plină de viață, o bunică grozavă care își iubea nespus nepoții. Avea 
grijă de ei când aveam nevoie, mă ajuta cu tot ce putea ea. Lucram 
împreună gradina de zarzavaturi, și pe cea cu flori, aveam curtea 
plină de verdeață, pomi fructiferi și o salcie bătrână la umbra 
căreia stăteam uneori cu copiii. 

 Mereu era veselie în jurul bunicii copiilor mei. Ne spunea 
bancuri sau făcea haz de întâmplările din viața ei, o viață nu foarte 
ușoară dar pe care o petrecuse cu optimism și mult curaj. Copiii 
erau mereu fascinați de poveștile ei și mai ales de felul în care 
povestea, de mimică și gesturi și de tonalitatea vocii. Părea o 
actriță adevărată și mereu cei mici îi spuneau „Mai povestește, 
bunica! Mai povestește!”. 

 Eram o familie liniștită, care avea parte, ca orice altă familie 
și de lucruri bune și de lucruri mai neplăcute. Aveam timp pentru 
noi, ne distram împreună, ne jucam cu copiii, ieșeam împreună la 
plimbare, pe jos sau uneori cu bicicletele. Când era sărbătoare 
mergeam cu toții în pădure la picnic, unde aerul curat, peisajele 
frumoase și apa care curgea îți dădea o liniște interioară... era 
foarte liniștitor, te „deconectai” de la toate cele întâmplate în 
cursul săptămânii. Eram liniștiți și fericiți împreună. Iar acest lucru 
conta cu adevărat. 

 Dar fericirea noastră și zilele de liniște și bucurie au început 
să dispară când, soacra mea a început să acuze dureri tot mai 
accentuate de spate și de picioare. Atunci am fost cu ea la mai 
multe investigații și ni s-a recomandat să consultăm un medic 
oncolog care să-i recolteze probe de la sân pentru biopsie. Am 
sperat  
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sperat ca rezultatul să fie negativ, dar din păcate nu a fost așa. 
Rezultatul a fost un șoc pentru noi toți, diagnosticul fiind cancer 
mamar de gradul II, cu metastaze osoase și hepatice.  

 Deși, a fost mereu o luptătoare ce aducea echilibrul în 
familie, acest diagnostic a căzut ca un trăsnet asupra soacrei mele. 
Pentru o perioadă de timp s-a pierdut, nu mai era omul pe care îl 
știam. A fost foarte greu să îi ridicăm moralul, mai ales că nu mai 
putea merge deoarece nu-și mai simțea picioarele. Devenise un 
om dependent de ajutorul nostru. Pentru ea, care a fost mereu o 
femeie activă, dinamică a fost greu să accepte că trebuie să stea la 
pat și să fie îngrijită dar totodată a fost greu și pentru noi. Avea 
nevoie permanentă de cineva lângă ea, pentru orice lucru. Nu mai 
aveam timp pentru noi, cu copiii nu mai aveam nici timp, nici 
răbdare să ne jucăm, la plimbare nu mai ieșeam împreună decât 
foarte rar. Datorită imobilizării a făcut după un timp și escare deși 
noi o îngrijeam foarte bine.  

 Totul s-a schimbat radical în viețile noastre. 

 Am încercat să facem tot posibilul și să o îngrijim cât mai 
bine. Mă ajuta și cumnata mea și soțul. Stătea cineva cu ea în 
permanență și pe lângă îngrijirile acordate mai și conversam 
antrenând-o în tot felul de discuții pentru a nu se simți inutilă, 
abandonată și singură.  

 Din cauza imobilizării și a durerilor crunte nu a fost posibil 
să o transportăm la un spital oncologic, cel mai apropiat fiind la 80 
km, în Suceava, pentru mai multe investigații și pentru tratament 
așa că ni s-a prescris acasă un tratament cu tablete pentru a 
întârzia evoluția bolii dar o posibilă vindecare ieșea din discuție. 
Datorită tratamentului și probabil și a dragostei și atenției cu care 
am îngrijit-o, a reușit să trăiască mai mult decât ne-au spus 
doctorii la început. Faptul că a stat mereu între noi a ajutat-o și un 
an de zile a fost acea luptătoare pe care o știam toți. După această 
perioadă însă, starea ei a început să se agraveze în mod treptat. A 
început 
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început să acuze dureri mai profunde, nu mai era așa de activă 
vocal și escarele s-au extins. Deși, am aflat de salteaua antiescară, 
la acel moment deja nu o mai ajuta. M-am documentat din diverse 
surse și de pe internet și am comandat tot felul de creme, soluții 
pentru a putea ține în frâu escarele dar, din păcate, nu am reușit 
să le ținem sub control decât pentru scurte perioade de timp după 
care iar au apărut și chiar s-au accentuat. 

 În acea perioadă m-am înscris și la niște cursuri de 
calificare, în domeniul îngrijirii bătrânilor la domiciliu, la Asociația 
de Ajutor Mutual - ADAM din localitate. Am aflat lucruri utile, am 
obținut o calificare dar cel mai important a fost că pentru o 
perioadă de timp am ieșit de acasă și am putut socializa cu alte 
persoane deoarece, mă izolasem prea mult acasă. 

 Pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că nu am știut și 
pentru că a durat cu întocmirea dosarului, am beneficiat de un 
ajutor de însoțitor persoane cu handicap de la Primărie. A fost un 
ajutor care s-a simțit în bugetul familiei, mai ales că eu nu puteam 
să îmi caut un loc de muncă, fiind legată de casă, de îngrijirea 
copiilor și a soacrei.  

 Când soacra a început să se simtă tot mai rău, am cerut 
medicului să îi prescrie calmante mai puternice. Acestea erau 
injectabile care trebuiau făcute în doze mici, din 4 în 4 ore. Atunci 
am fost nevoită să învăț să fac eu injecțiile, pentru că nu puteam 
deranja pe nimeni zi și noapte. A fost foarte greu pentru toți mai 
ales că s-a stins sub ochii noștri.  

 Am trăit o dramă dar am învățat că niciodată nu poți fi 
pregătit pentru astfel de greutăți și am înțeles că nu poți să le faci 
singur pe toate.  

 Acum am timp liber pentru copii, pentru plimbări dar, din 
păcate, lipsește o persoană pe care noi am iubit-o foarte mult și o 
traumă în spate, ce face să nu mai am aceeași plăcere ca în trecut 
de 
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de a mă bucura de orice. Cu siguranță, am trecut și printr-o formă 
de depresie de aceea ar fi foarte important ca societatea și statul, 
prin autoritățile sale, să acorde sprijin și familiilor care au în 
îngrijire o persoană dependentă deoarece viața lor nu e ușoară. 
Încercăm să dăm un nou curs vieții noastre dar este încă greu de 
depășit perioada prin care am trecut. 

M-aș angaja în orice domeniu dar, din păcate, în sat nu am unde. 
Să plec mai departe nu îmi doresc deoarece copiii sunt încă mici și 
au nevoie de sprijinul meu. La fel ca și până acum, chiar de ne este 
greu, chiar dacă aș dori lucruri pentru mine, Familia rămâne lucrul 
cel mai important.  
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SINGURĂ 

AJUTOR 

CURSURI 

BUGET 

DRAGOSTE 

PUTERE 

DATORIE 

TIMP 

LUPTĂTOARE 
ACTIVĂ 

SPRIJIN 

DEPENDENTĂ 

PREGĂTITĂ 

SOCIALIZARE 

CURAJ 

CALIFICARE 

ÎNGRIJIRE 

DRAMĂ 
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Amintiri dulci, amintiri amare... 
de F.C. 

Povești de viață 

M -am întrebat de multe ori ce ar fi oamenii fără amintiri... 
întreaga noastră viață e formată din amintiri, pe care le 

adunăm bucățică cu bucățică în fiecare zi și le depozităm în cutia 
sufletului nostru mereu deschisă. Suntem oameni construiți din 
momente, sentimente și cuvinte.  

 Privind înapoi, îmi aduc cu plăcere aminte de perioada când 
l-am cunoscut pe soțul meu și ne-am întemeiat o familie. Ce 
bucurie a fost în casa noastră când a venit pe lume primul copil, 
Andrei, apoi al doilea copil, Ioana! Datorită copiilor simțim că 
suntem împliniți. 

 Ne-am dorit o căsuță doar a noastră iar acest lucru ni s-a 
împlinit. Am realizat lucrări de modernizare a casei pentru 
confortul necesar iar acest lucru a presupus un efort important 
atât financiar cât și multă muncă din partea noastră. 

 Să ai sănătate, să iubești, să fii iubit, să ai liniște sufletească, 
e tot ce îți poți dori de la viață. Dar nu le poți avea pe toate 
permanent. Au fost câteva momente în care sănătatea copiilor nu 
a fost cea mai bună și am fost nevoită să stau cu ei în spital sau să 
ajung frecvent la medic.  Am avut probleme în special cu Ioana, 
fetița noastră. Micuță fiind, avea imunitatea scăzută, răcea foarte 
ușor, făcea febră mare și de multe ori a trebuit să stau internată cu 
ea. 

 La început, am stat internată la Spitalul Municipal 
Câmpulung Moldovenesc, unde condițiile erau precare (saloanele 
nu erau dotate cu toalete, medici erau foarte puțini și nu erau 
dispuși să stea să îți explice așa cum mi-aș fi dorit, iar celelalte 
cadre medicale aveau de cele mai multe ori un comportament 
inadecvat 
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Inadecvat etc.), apoi am ales să merg cu fetița la Spitalul Județean 
Suceava, unde condițiile erau mult mai bune, personalul medical 
acorda o importanță mult mai mare comunicării cu aparținătorii 
pacienților și mi s-a părut mai dedicat meseriei alese tratând cu 
multă atenție fiecare bolnav. 

 Au fost momente în care pur și simplu credeam că voi ceda. 
Dar n-am făcut-o... eram doar obosită, supărată, dezamăgită.      
Mi-am spus că pot, că sunt puternică… și am fost mai ales că, copiii 
îți dau putere să treci peste orice greutate. 

 În familia noastră doar soțul are un loc de muncă stabil, 
care asigură principalul venit al familiei. Totuși, deși sunt casnică, 
fiecare zi este una foarte încărcată pentru mine. În afară de cei doi 
copii de care mă ocup (hrană, haine curate, călcate, teme, ședințe 
cu părinții, activități extrașcolare…), de întreținerea casei, avem și 
o suprafață importantă de teren agricol care trebuie lucrat și, de 
asemenea, avem animale de care mă ocup împreună cu soțul. 
Gospodăria ne aduce produse proaspete și sănătoase în 
alimentație dar, și un plus de venit. Fiind plecată frecvent cu copiii 
pe la medici, tot greul a rămas pe soțul meu însă am avut și sprijin 
din familie, ceea ce ne-a ajutat foarte mult să depășim perioadele 
dificile. 

 Pe parcurs, fetița a crescut, imunitatea ei la fel, nu a mai 
fost nevoie să mergem la spital și suntem bucuroși pentru acest 
lucru. 

 În ceea ce privește serviciile medicale de la noi din comună, 
pot spune că am avut un mare sprijin în medicul de familie, care  
ne-a consultat copiii ori de câte ori a fost nevoie și ne-a îndrumat 
cu mult profesionalism în ceea ce se impunea să facem. Am avut 
încredere mereu în sfaturile ei și era cu adevărat pricepută în 
meserie. Nu o dată ceea ce „vedea” dna doctor se confirma mai 
târziu la un ecograf sau alte analize. Dar doamna doctor și-a 
încheiat activitatea profesională iar noi, neavând alte opțiuni,         
ne-am 
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ne-am transferat la celălalt cabinet medical uman. 

 Aici, de multe ori este aglomerat datorită faptului că este 
singurul cabinet din comună, o comună destul de mare și sunt 
multe persoane înscrise. Dar medicul face eforturi să asigure cele 
mai bune servicii pentru fiecare pacient. 

 Pe parcurs, din fericire pentru noi, copiii și-au întărit 
imunitatea, sunt bine, zburdalnici, așa cum trebuie să fie un copil 
sănătos. 

 Pentru o familie, copiii sunt totul, dar înseamnă și griji, 
greutăți, zgomot și dezordine. De asemenea, noaptea când te 
apropii de ei, în timp ce dorm, îndrepți plapuma, îi săruți pe năsuc 
și obrăjori, și știi că ei sunt cea mai mare fericire din viața noastră! 

 Atunci când copii au fost internați în spital, ne-am sprijinit 
reciproc, ne-am încurajat și împreună am depășit momentele grele 
astfel am devenit o familie mai încrezătoare și puternică alături de 
cei dragi care ne-au sprijinit mereu.  

 În viață și ce e rău și ce e bine, trece, dar în suflet ne rămân 
amintirile frumoase pentru totdeauna! 

 Sufletul omului, este locul unde se adună și bucuriile și 
tristețile vieții… 

 Să nu întorci spatele vieții chiar dacă de multe ori a fost 
nedreaptă cu tine, trebuie să rămâi să lupți și vei realiza într-o zi că 
a meritat tot efortul. Sunt lucruri pe care nu le putem controla. Nu 
putem face în așa fel încât să nu mai trecem prin momente din 
acestea dificile. Aceste lucruri sunt peste puterea noastră, sunt 
date de Sus, noi doar le trăim.  

 În viață atitudinea noastră pozitivă este pașaportul nostru 
pentru un mâine mai bun. Întotdeauna trebuie să îmbrățișăm viața 
așa cum este ea - mai ușoară sau mai grea. 
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Mai aproape de Cer 
de D.G. 

Povești de viață 

D acă îl pui pe Dumnezeu la început, vei fi fericit până la sfârșit! 

Ce frumos este începutul oricărei povești...! Fiecare avem 
povestea noastră, povestea vieții noastre, cu bune și cu rele, cu 
urcușuri dar și cu coborâșuri pentru că așa este în viața fiecărui 
om. 

  Povestea mea începe așa… Suntem o familie simplă, cu frică 
de Dumnezeu, compusă din 4 membri. Trăiesc alături de soțul meu 
și cei doi copii ai noștri într-o zonă de munte, cu oameni frumoși, 
harnici și gospodari, cu frumoase datini, obiceiuri și atracții 
turistice. 

 Fiecare cred că ne dorim să avem propria casă și de aceea, 
în urmă cu câțiva ani, am început ridicarea locuinței noastre cu 
propriile noastre resurse.  

 Înainte stăteam în casa părinților soțului. Nu erau condiții 
rele dar nu aveam acea libertate și independență pe care mi-ar fi 
asigurat-o propriul cămin. Cred că eu am fost cea care și-a dorit 
mai mult propria casă și încetul, discutând cu soțul am decis că 
este cea mai bună soluție pentru noi. Eu nu lucram în momentul 
respectiv pentru că așteptam un copil. Tocmai venirea copilului   
ne-a făcut să grăbim începerea construcției casei. 

 Pentru că locurile de muncă la noi în zonă sunt mai puține și 
soțul neavând un loc de muncă stabil, am decis de comun acord,  
ca el să plece în străinătate la muncă cu speranța în mai bine și în 
terminarea proiectului ce l-am început. 

 Soțul și-a găsit serviciul în străinătate prin intermediul unui 
prieten de-al său. În străinătate trebuie să muncești mai mult, 
munca  
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munca este mai grea, pentru că, de obicei, lucrătorii români nu au 
calificare și sunt nevoiți să facă muncă brută, „să tragă cu spatele” 
cum se zice. De asemenea, regulile de lucru sunt mai dure și 
condițiile nu sunt deloc ușoare. Când spun condiții mă refer atât la 
condițiile de muncă, afară, pe orice vreme dar și la condițiile de 
locuit. Pentru a putea pune mai mulți bani deoparte, muncitorii se 
adună mai mulți la cazare, împărțind astfel costurile dar făcând 
mai dificilă conviețuirea. E important să ai oameni cu care să te 
înțelegi pentru că altfel se pot naște deseori tot soiul de conflicte. 
Este greu și din punct de vedere al alimentației. Dacă acasă soțul 
era obișnuit mereu cu hrană caldă, mese variate, alimente din 
gospodărie, muncind mult departe nu a mai putut beneficia de 
aceleași condiții de hrană. Rar avea timp să își prepare hrană caldă, 
mai ales că nu era învățat să facă acest lucru și de multe ori, pe 
fugă servea doar sendvișuri și conserve, de multe ori din categoria 
celor mai ieftine. 

 Într-adevăr deși lucrează mult, soțul și alți compatrioți sunt 
plătiți sub nivelul lucrătorilor din străinătate. Este foarte greu să fii 
singur printre străini, să nu ai pe nimeni aproape, dorul de cei 
dragi este foarte mare dar altă opțiune nu prea avem pe moment. 
Desigur, a fost o decizie grea care înseamnă un sacrificiu foarte 
mare pentru toți cei implicați. Dorul de copii și de cei dragi, dorul 
de „acasă” te macină, încet, încet. Avem noroc, totuși, cu, 
internetul și, telefonul pentru că reușim să comunicăm destul de 
des, ne sfătuim și ne alinăm dorul. Suntem împreună și în 
rugăciune și în gând. 

 Eu sunt acasă și sunt casnică. Chiar dacă nu am un loc de 
muncă, nu pot spune deloc că nu lucrez. În primul rând, sunt 
mamă și acest lucru îmi ocupă mult timp deoarece gătesc, spăl, 
calc și mă ocup de educația copiilor (teme, timp liber, mers la 
biserică). Sunt în același timp agricultor iar grădina pe care o cultiv 
și animalele pe care le îngrijesc ne asigură o bună parte din hrana 
necesară, o hrană proaspătă și sănătoasă. De asemenea, sunt și 
„șef  
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„șef de șantier” pentru lucrările de la casa noastră. Eu mă ocup de 
materiale, angajarea meșterilor, supravegherea lucrărilor, 
negocierea prețurilor și plată. Soțul ne trimite bani prin 
intermediul cardului, iar eu fiind împuternicită la contul lui 
administrez cheltuielile. Asta mă face să fiu și „contabilul” casei. 
Când soțul vede că lucrurile merg bine acasă, că banii sunt 
cheltuiți cu măsură, are încredere și curaj să continue lucrul 
departe de noi. Ceea ce câștigă soțul, lunar, în străinătate îi 
permite să își asigure lui un trai decent, mă pot întreține, în țară, 
eu cu copiii și reușim și să punem bani deoparte pentru investiții în 
locuință. 

 Ne-am susținut unul pe celălalt și ne susținem în 
continuare. Avem câțiva ani de când trăim așa și chiar dacă am 
hotărât de câteva ori: „Gata! Asta e ultima data când mai pleci!”, 
au apărut noi lucruri de rezolvat și de realizat. Poate ne-am 
obișnuit așa… poate ne dorim tot mai multe lucruri… Mă uit cu 
îngrijorare în jur, în satul nostru și nu pot să nu mă întreb: Ce ar 
putea face soțul meu aici pentru a câștiga un venit? Unde ar putea 
munci zi de zi?... Nu am răspuns… Poate se vor găsi soluții acolo 
sus, în guvern, să ne aducă tații, soții și frații înapoi acasă. 

 Totuși, pășim cu încredere și cu speranță înainte în 
terminarea visului nostru și în posibilitatea de a strânge alte 
resurse bănești pe viitor pentru a susține viitorul copiilor noștri. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu, cu răbdare și speranță putem dobândi 
multe în viață. 
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Sacrificii, din dragoste 
de D.N. 

Povești de viață 

T oamnă... 9 octombrie 2013... ce zi minunată! Soțul meu 
pornește din Germania, vine spre casă. Eu, împreună cu 

băiețelul meu de patru ani așteptăm cu nerăbdare să-l revedem. 
Sunt în concediu prenatal și urmează să nasc a doua oară. A fost 
greu fără soțul meu, dar acum simt că totul va fi bine. A lipsit trei 
luni. Trei luni în care a muncit cu greu, departe de noi, pentru bani, 
pentru că în țară nu își găsea loc de muncă. Dacă totul e în ordine, 
ar trebui să ajungă acasă pe 10 octombrie, spre seară. 

 10 octombrie 2013... E ora 7:00. Mă pregătesc să prepar 
micul dejun pentru băiețelul meu și să-l duc la grădiniță. Însă 
planurile se schimbă. Trebuie să ajung de urgență la spital. Vine 
fetița!!! Ce bucurie! Vom fi toți patru o familie fericită și împlinită. 
Eram cea mai fericită ființă de pe Pământ. Am născut cu bine o 
fetiță frumoasă și sănătoasă. Eu cu fetița în spital, soțul și băiatul 
acasă. Pe 11 octombrie, sâmbătă, au venit „băieții” să vadă 
„fetele” la spital. Bucurie!!! Mă gândeam că în sfârșit soarele a 
răsărit și pe strada mea. Cu banii câștigați, soțul meu urma să 
cumpere mașina mult așteptată și atât de necesară familiei mai 
ales că acum se mărise. Dar nu a fost să fie așa. Când a venit soțul 
în vizită la spital să ne vadă, am observat că ceva e în neregulă... 
era foarte slăbit și schimbat. Bineînțeles că mi-a spus că totul e 
bine, e doar obosit de la drumul lung. Știam și simțeam că nu e 
bine. Când am ajuns acasă după vreo 4 zile, l-am găsit în pat, 
foarte slăbit. Îl durea foarte tare spatele. Făcuse hernie de disc din 
cauza efortului fizic la locul de muncă din Germania. 

 Toată lumea spunea că e o boală din ce în ce mai întâlnită în 
sec. XXI și că nu ar trebui să ne îngrijorăm. Dar cum să nu îți faci 
griji?! Poți doar să te rogi și să speri că va fi bine. Au început 
vizitele  
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vizitele la diferiți medici, internări în spital, recuperări. Speram să 
treacă fără operație. Eu acasă cu doi copii (fetița de o lună și 
băiatul de patru ani) el în spital. Nu a scăpat de intervenția 
chirurgicală. Banii strânși cu greu s-au dus pe tratamente, operație 
și recuperare. Nefiind angajat în România, nu avea asigurare și a 
trebuit să plătim totul (tratamente, spitalizare etc.).  

 Ne tot întrebam dacă a meritat această decizie de a pleca la 
muncă în străinătate, și dacă nu cumva toate sacrificiile noastre nu 
au fost în zadar. Dar, la acel moment, nu părea să avem o 
alternativă mai bună. Fiind absolvent al specializării management 
agroturistic, soțul meu a încercat, la absolvirea facultății, să își 
găsească de lucru în domeniu, aproape de casă. A căutat timp de  
6 luni dar ofertele pe care le primise erau la 60 km de casă. Ne-am 
gândit, atunci, să ne transformăm casa în pensiune agroturistică 
dar entuziasmul nostru a fost stins repede de birocrație și 
multitudinea de documente solicitate pentru acreditare. De 
asemenea, casa impunea și o reabilitare importantă iar noi nu ne 
permiteam această investiție din fondurile proprii. Într-un final, 
soțul meu s-a angajat ca profesor suplinitor la un liceu, cu profil 
turistic, din apropiere. Eu, lucram tot în învățământ, iar, la acel 
moment, în educație salariile erau foarte mici. Salariile noastre 
abia dacă acopereau cheltuielile cu hrana, îmbrăcăminte și 
facturile lunare, având un trai modest. Nu reușeam sub nicio 
formă să economisim bani pentru a putea investi în renovarea 
casei. Prețurile materialelor necesare și al manoperei erau ca în 
occident dar veniturile noastre de 10 ori mai mici. De aceea, când 
a apărut oportunitatea de a pleca să lucreze în străinătate și să 
câștige într-o lună cât în șase în România... decizia nu s-a lăsat mult 
așteptată... 

 Am acceptat că a fost cea mai bună decizie la acel moment 
și că trebuie să trecem și peste boala soțului. Timpul trecea. Soțul 
era în perioada de refacere. Cel puțin un an de zile nu avea voie să 
facă efort. Trebuia să ne descurcăm, să avem un trai decent. 
Trăiam 
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Trăiam patru persoane cu banii din concediul de creștere al 
copilului și alocația copiilor. Nu mai știu cât era atunci, dar sigur că 
nu ajungeau banii sub nicio formă. Am ajuns să avem și datorii la 
rude.  

 Într-una din zile, soțul primește un telefon, de la locul de 
muncă din Germania (la o fabrică de conserve din legume) și este 
solicitat să revină deoarece era nevoie de forță de muncă. El spune 
politicos că nu poate reveni deoarece este bolnav dar patronii îl 
roagă să trimită câțiva sezonieri. Situația grea prin care treceam 
atunci m-a făcut să iau o hotărâre bruscă și foarte grea pentru 
mine: “Plec eu în locul tău!”. A fost dorința și inițiativa personală, 
singura soluție de ieșire din criză dar un moment greu sufletește 
pe care nu îl voi putea uita. Am fost nevoită să îmi las brusc cei 2 
copii, pe cea mică încă o alăptam și nu plecasem nici măcar o zi de 
lângă ea și să plec pentru câteva luni departe, într-un loc 
necunoscut, fără ca să cunosc ce aveam de făcut și fără a ști un 
cuvânt în limba germană. 

 Acasă, în România, nu am găsit locuri de muncă sau dacă 
erau, erau foarte prost plătite așa că am plecat. Am plecat cu încă 
3 persoane din localitate având în bagaj câteva haine, o listă de 
cuvinte importante întocmită de soț (nu era nevoie de prea multe 
deoarece era mult de muncă și nu era timp de vorbă) și cu un 
dicționar iar în suflet multă, multă tristețe.    

 Astfel am ajuns la muncă în Germania. Am lucrat trei luni de 
zile ca muncitor sezonier într-o fabrică de conserve. Părinții mei   
m-au ajutat foarte mult în acea perioadă având grijă de copilașii 
mei. Nu pot să descriu în cuvinte ce greu mi-a fost mie, ca mamă, 
departe de cei mici! Acum când mă gândesc mai bine... nu știu 
cum am putut să plec... mă consolează gândul că în final totul a 
fost bine.  

 Dacă ar fi locuri de muncă în țara noastră, multe mame nu 
ar mai fi nevoite să treacă prin astfel de momente. Nu mai spun că 
cel  
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cel mai mult suferă copiii, în astfel de situații. Acum... Slavă 
Domnului! Soțul meu are două locuri de muncă, lucrez și eu și doar 
așa facem față cheltuielilor. Băiatul este student și fetița la liceu! 

Pentru a nu mai ajunge în situații de genul acesta, mă rog să fim 
sănătoși ca să-i putem ajuta pe copii și pe noi înșine. 

Acum, după 15 ani, constat cu regret că încă pleacă mame de 
lângă copiii lor pentru mai mult sau mai puțin timp dar dacă în țara 
ta nu ai posibilitatea de a câștiga decent pentru traiul familiei 
atunci pleci, muncești la străini, suferi... 
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AMINTIRI 

ÎNTREȚINERE 
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NECUNOSCUT 
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BIROCRAȚIE 
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CREDINȚĂ 

HRANĂ 

DEPARTE 
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CONDIȚII 

SACRIFICII 
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Responsabilități 
de D.P. 

Povești de viață 

D intotdeauna m-a caracterizat optimismul, uneori sunt poate 
prea optimistă, dar mi-a fost astfel mai ușor decât altor 

persoane să înfrunt greutățile pe care viața ni le rezervă. Eram o 
mamă tânără, o angajată entuziastă și perseverentă, o studentă 
silitoare și o gospodină în devenire. Eram mulțumită de viața mea, 
mă simțeam o persoană realizată deși nu împlinisem încă 22 de 
ani. Eram și sunt fericită că am reușit să rămân în comuna natală, 
să văd aproape în fiecare zi locurile unde am crescut, să respir 
același aer dintotdeauna, să cresc sufletește alături de oamenii 
dragi ai copilăriei mele. Cercul fericirii mele era acum complet 
datorită unei minuni cu ochii mari albaștri. Se numea Ilinca, primul 
nostru copil. Toate împlinirile mele urmau să îmi întregească 
cercul fericirii. 

 Am crezut că pot trece peste orice, credeam că am învățat 
că orice problemă are și o soluție simplă care poate fi aplicată    
într-un timp foarte scurt. Eu m-am întors la serviciu atunci când 
Ilinca avea doar 4 luni, pentru că aveam contract pe perioadă 
determinată și riscam să îmi pierd locul de muncă. Pe când Ilinca 
nu avea nici doi ani împliniți, familia a hotărât că sunt necesare 
unele modificări la casă, având în vedere că urma să vină pe lume 
cel de-al doilea copil. Această hotărâre a dus la un moment de 
dezechilibru din viața mea. Noi împărțeam în acel moment aceeași 
locuință cu părinții soțului. Studentă fiind, mă pregăteam intens și 
pentru examenul de licență și încercam să finalizez redactarea 
lucrării de licență. Doar eu puteam face aceste lucruri și la acel 
moment nu concepeam ideea de a le amâna, deoarece eram 
convinsă că nu le-aș mai putea susține nicicând mai târziu. 

 În primele zile în care casa noastră a devenit șantier, mama 
soacră 
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soacră a avut un accident în urma căruia și-a fracturat ambele 
mâini. Din acel moment echipa de muncitori a rămas în 
responsabilitatea mea. Ce presupunea acest lucru? De trei ori pe zi 
trebuia să asigur masa pentru cel puțin 10 persoane, în condițiile 
în care aveam serviciu de la ora 8:00 la 16:00, eram și însărcinată 
în 8 luni, eram și o studentă silitoare și mămica unei fetițe de 
aproape doi ani. 

 Chiar și așa, cei de acasă mi-au dat de înțeles că pe primul 
loc trebuie să fie procesul de transformare și înfrumusețarea a 
spațiului de locuit, care contrazicea ceea ce credeam eu. Pentru 
mine era important atunci să îmi îndeplinesc atribuțiile de serviciu 
și să reușesc să susțin examenele finale. Nu am avut o sarcină cu 
probleme de aceea nimeni nu se mai gândea să o ia în calcul.  

 A fost o perioadă foarte grea și obositoare. Mă trezeam cel 
târziu la ora 6 dimineața pentru a pregăti și apoi a pune la foc 
mâncarea pentru acea zi. În jurul orei 7:30 începeam să mă îmbrac 
și să mă pregătesc pentru a pleca la serviciu. Pentru că sunt 
aproape de locul de muncă, pe la 8 fără 2 minute ieșeam din casă 
pentru a pleca. Lăsam mâncare pentru cea mică, oalele pentru 
muncitori pe foc iar soacra supraveghea prepararea. În jurul orei 
13, luam pauza de masă, timp în care veneam rapid acasă, 
serveam prânzul muncitorilor, mâncam și eu ceva pe fugă și 
reveneam la muncă. Uneori mai întârziam dar dacă nu era ceva 
presant de făcut, șeful și colegii mă înțelegeau știindu-mi situația și 
nu erau probleme. Lucrând la birou, îmi petreceam ore bune pe 
scaun și cred că erau momentele când corpul meu se mai odihnea 
deși trebuia să am mintea concentrată la toate teancurile de 
documente și date. Când ajungeam acasă, primul lucru pe care îl 
făceam era să spăl vasele murdare și să văd ce trebuie de preparat 
pentru masa de seară. Apoi încercam să îmi petrec timp cu fetița, 
care mă așteptase cuminte să mă întorc. Peste zi era în grija 
bunicilor dar dacă eram eu acasă, ea stătea doar pe lângă mine. În 
jurul orei 22, după ce strângeam totul după masa de seară și o 
culcam 
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culcam pe cea mică, mă apucam de învățat pentru licență. Eram 
obosită, picioarele umflate și ghionturile fătului îmi aminteau că 
duc și o sarcină dar aveam mult entuziasm și îmi doream un 
rezultat bun la absolvire. Recunosc că am avut mare noroc de 
munca la birou pentru că, ori de câte ori prindeam un moment 
mai liber, eu îmi redactam lucrarea de licență. Astfel am putut 
termina și preda la timp lucrarea. 

 Au fost câteva săptămâni în care viața mea a fost așa 
programată, cu multă muncă și responsabilități. Eram convinsă că 
oportunitățile se creează, de cele mai multe ori, de noi înșine, cu 
pași mici, răbdători și cu privirea doar înainte. Dar de data aceasta 
situația de criză avea să fie rezolvată într-un mod total neașteptat 
și de cineva pe care nu l-am luat în seamă în ultimele săptămâni. 
Copilașul din burtică, obosit și el probabil de un așa stil de viață, a 
hotărât să vină pe lume cu trei săptămâni mai devreme. Am lăsat 
totul baltă și am devenit mămică pentru a doua oară. Bucuria a 
fost imensă, toată lumea era veselă, aveam încă o fetiță 
frumoasă... dar gândul îmi era la licența mea, care trebuia 
susținută în trei zile. Mi-am rugat soțul să îmi aducă de acasă 
materialele de studiu și mi-am înșirat hârtiile prin tot salonul. 
Desigur, toată lumea m-a privit cu mirare la început apoi cu 
îngăduință și chiar compătimire. Cadrele medicale au fost foarte 
înțelegătoare și au fost de acord să îmi facă doar mie externarea în 
ziua examenului și copilul să rămână în grija lor în ziua respectivă. 
Când m-am întors de la examen, cu un rezultat foarte bun, am 
primit vestea că pot pleca acasă cu tot cu copil. Am ajuns acasă în 
plină campanie de curățenie, dar fericită că aveam o casă aproape 
nouă, terminasem examenele și mă puteam bucura, în sfârșit de 
noul meu statut, acela de mamă a două fetițe minunate.  

 În momentul traversării crizei nu am conștientizat cât era 
de apăsătoare situația. Am crezut că face parte din procesul de 
maturizare, că asta presupune viața unui adult: responsabilități 
nemăsurate, griji pentru ceea ce nu pot controla de fapt. Totuși 
situația 
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situația de criză s-a instalat și din cauză că nu am avut cunoștințele 
necesare pentru a ști să gestionez corect toate lucrurile, poate nici 
nu am găsit persoanele potrivite care să îmi dea sfaturi, să îmi 
susțină ideile și acțiunile.  

 Episodul de dezechilibru a luat sfârșit, practic de la sine. Am 
învățat că timpul este limitat dar totuși suficient dacă este 
gestionat corespunzător. Am mai învățat că este foarte important 
să acceptăm și ajutorul celor din jurul nostru și dacă nu știm cum, 
trebuie să acceptăm că putem învăța. Cel mai important lucru e că 
am învățat că pentru ca cei din jurul meu să poată fi cu adevărat 
fericiți, trebuie ca eu să le transmit acest lucru, în special copiii mei 
sunt cei care depind de fericirea mea. Trebuie să profităm de toate 
lucrurile și momentele din viața noastră pentru a înmulți fericirea. 
Avem dreptul să fim fericiți, mulțumiți și chiar supărați uneori... 
dar nu avem dreptul să fim răi atunci când suntem cuprinși de 
sentimentul acesta apăsător. 
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Inimă de mamă 
de H.M. 

Povești de viață 

P ovestea mea începe în anul 2006 când totul era foarte frumos 
în jurul meu, în viața mea. Atunci mă simțeam cea mai fericită 

și m-am căsătorit cu entuziasm și din multă dragoste. 

 Aveam visuri mari, ne doream să avem casa noastră și 
neavând posibilități aici în țară, am hotărât să plec la muncă 
împreună cu soțul meu în Italia, ca mulți dintre cei tineri. Doream 
astfel să strângem bani pentru o casă și pentru un început în viața 
de familie. Am ajuns să lucrăm undeva aproape de Veneția și îmi 
plăcea foarte mult zona. Ne-am făcut prieteni câteva perechi de 
români cu care ne vizitam, ieșeam mereu împreună, în oraș, la 
petreceri. Ne și ajutam reciproc la nevoie și legasem o prietenie 
foarte frumoasă. Dar cel mai mult îmi plăcea că eram împreună. 
Ne era însă dor de familie, de tradiții așa că am hotărât să venim 
acasă de sărbătorile de iarnă, urmând ca imediat după, să ne 
întoarcem.  

 După întoarcerea în țară însă am aflat că sunt însărcinată. 
Cu toate că îmi plăceau foarte mult copiii și îmi doream unul, am 
primit vestea cu multă îngrijorare, chiar cu spaimă aș putea spune 
pentru că nu mă simțeam pregătită atunci pentru această 
importantă misiune.  

 Din cauza unor complicații la început de sarcină, am hotărât 
să nu mai plecăm în Italia și să ne stabilim în țară, urmând ca soțul 
să lucreze și să întrețină astfel întreaga familie. 

Ne-am mutat singuri undeva în orașul Suceava, cu chirie. El lucra în 
construcții, dar fiind la început de drum și necunoscut în zonă, a 
fost nevoit să meargă în satul natal, Rașca, la 80 km depărtare, 
pentru că acolo găsea ușor de lucru. Era o perioadă când se 
construia mult în zonă iar meșterii buni erau greu de găsit. 
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 Eu, fiind din altă zonă a țării, nu cunoșteam pe nimeni în 
oraș, nu cunoșteam nici orașul de aceea mi-a fost foarte greu din 
toate punctele de vedere. Soțul, lucrând la 80 km depărtare de 
casă, reușea să vină doar o dată pe săptămână acasă. În celelalte 
zile rămânea la mama lui, pentru că lucra până târziu și fiind și 
obosit era greu să vină seara acasă. Dacă ar fi avut de lucru în oraș, 
ar fi fost mai ușor pentru noi, dar a trebuit să facem sacrificiul 
acesta pentru întreținerea familiei. Ar fi fost binevenit un ajutor 
din partea statului pentru firmele mici, la început de drum, dar nu 
s-a întâmplat acest lucru. 

 Îmi era greu, însărcinată fiind, singură într-un oraș străin dar 
am rămas acolo deoarece doream să fiu aproape de spitalul în care 
urma să aduc pe lume primul nostru copil. Când am născut, m-am 
trezit singură cu un copil mic, fără să cunosc pe nimeni. Eram 
speriată, tânără fiind și nu aveam ajutor din nicio parte. După 
câteva luni de stat singură, am decis împreună cu soțul să ne 
mutăm în satul natal pentru a fi împreună și să începem 
construcția unei case. 

 Locul în care ne-am stabilit era situat la 7 km depărtare de 
centrul comunei, nu aveam nici mijloace de transport în comun, nu 
erau nici firme de taxi, practic eram izolați. Dar acolo erau toate 
rudele soțului iar terenul era moștenire de familie și astfel ne-a 
fost mai ușor să pornim la drum cu construcția casei, nefiind 
nevoiți să cumpărăm și terenul. Neavând permis de conducere, 
eram dependentă de soț din toate punctele de vedere. Mă 
simțeam izolată, nu aveam nici medic aproape, școala, grădinița, 
biserica toate erau departe.  

Stăteam numai în casă cu copilul, nu ieșeam deloc. Soțul lucra de 
dimineața până noaptea târziu iar eu mă simțeam singură, fără un 
sprijin moral, cu toate că familia soțului locuia aproape. 

 Pentru că începusem să construim casa la momentul acela, 
eu trebuia să fac mâncare lucrătorilor de mai multe ori pe zi. 
Aveam 
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Aveam uneori și câte 14 oameni la masă într-o zi și trebuia să le fac 
singură pe toate și să am grijă și de copilul meu mic. De multe ori 
făceam mâncarea și serveam oamenii la masă cu el în brațe pentru 
că nu voia să stea singur. Era foarte dependent de mine, pentru că 
avea doar un an, era alăptat și eram tot timpul împreună. Creșă nu 
este în zona noastră iar la grădiniță nu putea fi primit datorită 
vârstei. Să găsesc pe cineva care să mă ajute nu am reușit. Poate 
pentru că nu cunoșteam oamenii din zonă, poate m-am gândit și la 
gura lumii că așa e la sat, eu fiind casnică să îmi iau și femeie la 
copil… 

 Dacă aș fi avut însă pe cineva mi-ar fi fost mai ușor. Foarte 
rar venea soacra să stea cu el, cu toate că era aproape. Avea și ea 
gospodărie, probleme de sănătate și nu îi puteam cere să facă mai 
mult pentru noi. De multe ori nu mă odihneam nici noaptea cum 
ar fi trebuit pentru că alăptam sau de multe ori copilul a fost 
bolnav. Cu toate acestea, în ziua următoare eu trebuia să fiu aptă 
de muncă și să pregătesc tot ce trebuia în gospodărie. 

 După ce am terminat casa și ne-am mutat, copilul fiind deja 
mai mărișor mi-am propus să fac ceva și pentru mine, să nu mai 
depind de soț, să îmi câștig independența care mi-a lipsit. M-am 
înscris la școala de șoferi, am luat permisul - simțeam că am făcut 
un pas spre independența mea. Ne doream un al doilea copil și 
imediat după ce am luat permisul am rămas însărcinată. 

 De aici totul a luat o altă întorsătură... S-a dovedit că 
această nouă sarcină este una toxică și până la trei luni jumătate 
am fost foarte chinuită și epuizată din cauza vărsăturilor. Eram 
slăbită, mai tot timpul se impunea să fac perfuzii. Copilul cel mare 
avea mare nevoie de mine iar eu nu prea puteam să fiu alături de 
el așa cum trebuia. 

 După cele 3 luni jumătate, au apărut alte probleme în 
sarcină. Nu puteam să mai duc sarcina și eram tot timpul la spital 
pentru menținere. 
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 Sufeream de două ori. O dată pentru durerile și toate 
problemele cu cea de-a doua sarcină și a doua oară pentru copilul 
de 4 ani care nu știa de ce mama lui nu e cu el. În plus, nici nu 
aveam în grija cui să îl las și pentru că soțul trebuia să lucreze, 
bietul copil rămânea pe unde apuca, la cine se putea. Nu aveam 
niciun suport, familia mea fiind departe. Mama mea era în Italia de 
câțiva ani și nu putea să mă ajute fizic. Plecase să îngrijească o 
bătrână pentru a se întreține pe ea și să ne mai ajute financiar și 
pe noi.  

 Aproape de termenul nașterii, am aflat la o ecografie că 
bebele ar avea o problemă la inimă dar nu se știa clar cât de grav 
este. Această veste ne-a devastat pe amândoi. Din momentul acela 
nimic nu mai conta... nu mai contau durerile, zecile de injecții pe 
care le făceam, îmi doream doar să nasc, să scap de acea 
incertitudine și mă rugam permanent ca bebelușul să fie sănătos, 
să nu-l pierd. Am trăit o panică permanentă. Celălalt copil suferea 
după mine, nu mânca, se îmbolnăvea frecvent, plângea iar eu 
eram neputincioasă în spital. 

 Probabil că tot acest zbucium al meu a făcut să nasc înainte 
de termen. Din păcate diagnosticul găsit la ecografie s-a confirmat 
și a început calvarul. Încercam să fiu tare pentru fetița mea, mă 
îmbărbătam singură, dar erau și multe momente când simțeam că 
cedez. Au urmat multe luni de internări în spitale: Suceava, la 80 
de km de casă, Iași, aproximativ 180 km, drumuri multe, bani 
cheltuiți, stres, investigații. Ne-au scăzut și veniturile deoarece 
soțul era nevoit să lipsească de la muncă ca să putem merge cu 
mașina personală, ori de câte ori era nevoie la investigații. Cea 
mică se și îmbolnăvea des din cauza problemelor existente iar 
băiatul suferea deoarece lipseam din nou de lângă el. Ne era 
foarte greu să ne descurcăm și din punct de vedere financiar, 
investigațiile, tratamentele și deplasările fiind foarte scumpe. Nici 
în aceste momente nu am avut niciun sprijin, doar noi doi am 
gestionat situația așa cum am crezut că e mai bine. Am renunțat 
complet  
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complet la mine și m-am dedicat copiilor, să le fie lor bine. 
Ajunsesem însă la epuizare fizică și emoțională. Aveam carnet de 
conducere dar mult timp nu am avut încredere că pot conduce nici 
măcar câțiva km pentru strictul necesar. 

 Uitasem de mine până într-o zi când am ajuns la doctorița 
mea de familie, o femeie mai în vârstă, calmă și atentă care mi-a 
dat un sfat neprețuit. Văzând că mă simt foarte rău, înainte de       
a-mi recomanda cine știe ce analize și tratamente mi-a spus că 
sunt prea epuizată și că trebuie să încerc să am grijă de mine, să 
mă menajez că dacă eu nu sunt bine, nici familia nu va fi bine. 

 Acela a fost momentul când chiar mi-am dat seama că 
trebuie să mă mai gândesc și la mine, să fac ceva pentru sufletul 
meu, să ies cumva din cercul acela. 

 Problemele de sănătate ale fetiței se rezolvaseră, cel mare 
era și el mult mai echilibrat emoțional și de aceea îmi doream să 
fac și altceva, ceva pentru sufletul meu pentru a ieși din rutina de 
zi cu zi și de ce nu de a-mi câștiga proprii bani, pentru a nu mai fi 
nevoită să depind de banii soțului. Suferisem din cauza asta, 
pentru că, de multe ori dacă făceam unele reproșuri, auzeam 
replici de genul: “Tu nu muncești, ce-ți pasă ție că stai acasă, nu știi 
cum se fac banii!” Această durere însă m-a ambiționat să fac ceva 
și pentru că eram pasionată, m-am înscris la niște cursuri de 
manichiură și pedichiură. Așa am meseria mea de astăzi, din care 
îmi câștig banii mei.  

 Din pasiunea mea pentru artă, pentru frumos am început să 
fac și flori din hârtie și tot felul de ornamente pentru diferite 
ocazii. Astfel am transformat hobby-urile mele într-o sursă de venit 
pentru familie și pot să-mi cresc copiii, să fiu acasă lângă ei fără să 
fiu nevoită să îi las și să muncesc în străinătate așa cum din păcate 
multe mame de la noi sunt nevoite să o facă. 

 Sufeream de două ori. O dată pentru durerile și toate 
problemele  
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problemele cu cea de-a doua sarcină și a doua oară pentru copilul 
de 4 ani care nu știa de ce mama lui nu e cu el.  

 Mă simt bine cum sunt în acest moment dar la momentul 
respectiv aș fi avut mare nevoie de un ajutor, de o bunică 
disponibilă, dornică să mă ajute și să mă învețe, de o persoană 
specializată să-mi explice situațiile în care eram, o creșă, o 
grădiniță cu program prelungit pentru a avea timp și pentru mine, 
pentru a putea lucra sau pur și simplu pentru a mă putea odihni. Și 
o oră de ajutor ar fi prins bine la momentul acela dar din păcate nu 
a existat. Totuși, nu regret că ani de zile m-am dedicat doar 
familiei, fără să pun preț pe dorințele și realizările mele personale 
pentru că ei, copiii mei, sunt cea mai mare realizare a vieții mele.  

 Nici în momentul de față nu există în comuna noastră o 
creșă, o grădiniță cu program prelungit, un afterschool pentru ca 
noi părinții să ne găsim de lucru sau de a face orice activități de 
recreere. Probabil se crede că în zonele rurale acestea nu sunt 
niște necesități dar nu e chiar așa. Aici în zona noastră nu sunt 
multe oportunități de angajare de aceea ar fi foarte bine dacă ar 
exista facilități legislative și o locație unde oamenii din localitate  
să-și valorifice produsele alimentare făcute de ei din lapte, din 
fructele de pădure culese din pădurile localității, din ciuperci, ce 
sunt foarte căutate în străinătate. De asemenea pot fi valorificate 
produse, aranjamente handmade, care ar aduce un venit în plus 
localnicilor, în special femeilor și poate nu ar mai fi nevoiți să plece 
în alte țări cu mari sacrificii. 
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Lecții 
de I.A. 

Povești de viață 

V ârsta majoratului este o vârstă la care crezi că aripile ți se 
deschid asemeni aripilor acelui înger care te veghează. O 

viață liniștită, frumoasă, zburdalnică, vise, împliniri - crezi că toate 
ți se cuvin. Printre toate alegerile mele de la acea vârstă, am ales și 
o cale călăuzită de alesul inimii, o căsătorie potrivită, bună și 
frumoasă. 

 La început viața ne-a oferit înțelegere, armonie, respect și 
devotament dar timpul a făcut să apară și în casa noastră mici 
neînțelegeri. În ceea ce privește gospodărirea casei, ascultam de 
obicei părerile părinților, mai ales soțul meu. Probabil acest lucru  
s-a datorat diferenței mari de vârstă dintre noi, soțul considerând 
poate că sunt prea tânără să iau unele decizii. Când vedeam că 
soțul nu îmi cere mie părerea ci se sfătuia cu apropiații lui, că se 
fac lucruri fără ca eu să știu măcar, mă întristam foarte mult. 
Devenisem frustrată și posomorâtă. Eram mereu în dezechilibru și 
nu mă mai simțeam utilă în viața de familie, văzând cum ceilalți mă 
consideră mică și fără experiență. 

 Am simțit că trebuie să demonstrez că pot mai mult și 
trebuie să-mi chibzuiesc treburile asemeni unei persoane mature. 
Eram studentă în anul II și astfel eram ocupată mai mereu și nu 
mai aveam timp de gânduri întunecate. Exista mereu o paralelă 
între viața de acasă și studiile universitare pe care le urmam. 

A apărut în viața noastră primul copilaș, care a făcut ca lucrurile să 
se mai schimbe. Devenisem mamă, aveam în grijă un pui de om 
minunat și pentru o perioadă a fost tot ce a contat. Chiar mi-a 
prins bine, aveam timp și de familie și de gospodărie, lucru care   
m-a determinat să-mi continui studiile cu cele de masterat. Timpul 
a trecut și odată cu el au trecut și o parte din nemulțumirile mele.  
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 Venirea pe lumea a celui de-al doilea copilaș ne-a adus 
binecuvântări de la Dumnezeu, iar eu am devenit tot mai împăcată 
cu viața mea. 

 M-a ajutat foarte mult bunica mea din partea mamei, 
înlocuindu-mă în casă de câte ori aveam nevoie să merg la 
facultate. Nu a fost întocmai ușor, dar vârsta m-a schimbat și 
încercam să-mi pregătesc lucrurile cu calm, dând dovadă de un om 
rațional ori de câte ori aveam nevoie. 

  Lucrurile s-au schimbat, viața ne-a schimbat pe amândoi și 
greutățile ne-au demonstrat că doar împreună putem merge mai 
departe. Cei apropiați au descoperit în mine un om puternic, un 
om de nădejde, o mamă și o gospodină dedicată familiei.  

 Mi-am găsit un serviciu în domeniul studiat, ceea ce îmi 
oferă atât un venit propriu cât și un confort psihic. Mă simt utilă și 
importantă. Nu neglijez defel treburile casei și împart grijile 
gospodăriei cu soțul meu. Astfel ne este mai ușor să trecem mai 
departe, am ajuns ca toate problemele să le rezolvăm împreună iar 
familia să o susținem mereu. 

 Dumnezeu a făcut, ca după 11 ani de căsnicie să apară și cel 
de-al treilea copilaș în casa noastră, făcându-ne să-i mulțumim tot 
timpul pentru toate cele primite de trebuință. 

 Viața m-a maturizat și astfel am învățat cum să-mi țin 
aproape familia. Așa am învățat că în viață, indiferent de probleme 
nu trebuie să te plângi nimănui, iar problemele să le rezolvi în 
familie. Ni se oferă un orizont larg, cu multe experiențe, iar noi 
trebuie să învățăm să trecem peste toate pentru a fi mereu 
puternici. 

 Iată-ne acum o familie împlinită, fericită și binecuvântată de 
Dumnezeu! 
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Vise 
de B.I. 

Povești de viață 

A  fost odată... ca niciodată... 

O primăvară bogată în tainice miresme ce învăluiau 
pământul, proaspăt înverzit! Lumina cerului pătrunzătoare, 
purifica din nou creația! Păsările cântau, făcându-mi inima să 
tremure de bucurie! Lacrimile mi se prelingeau ca roua dimineții, 
spălându-mi sufletul cald. 

 Covoare de flori, mi se așterneau la picioarele prea grăbite 
spre viitor... Un amestec nostalgic mă cuprinde, amintindu-mi cum 
l-am cunoscut pe soțul meu. 

 Lucram ca și vânzătoare la un magazin din sat pentru că îmi 
plăcea să fiu independentă și doream să adun bani cu care să mă 
pot întreține la facultate. Nu era o muncă ușoară dar eu eram 
obișnuită cu greul deoarece am lucrat de mică în gospodăria 
noastră unde aveam atât teren cât și animale. Am avut nenorocul 
ca în copilărie să fie ”la modă”, zic eu acum, plecatul la lucru în 
străinătate, în special pentru femei, ca îngrijitoare bătrâni în Italia. 
Așa a fost și cazul mamei mele, lăsând sarcinile ei din casă pe 
umerii mei, un copil de școală gimnazială. Nu a fost ușor, mi-am 
lăsat de multe ori visele deoparte dar am reușit să devin un om 
puternic și o gospodină pricepută. 

 Terminasem liceul și visam să continui studiile, așa că m-am 
înscris la facultatea de jurnalism Al. Cuza Iași. Însă ce să vezi? “Făt 
Frumos” a reușit să mă vrăjească și am renunțat la facultate cu 
două săptămâni înainte să înceapă anul universitar. 

 Cred cu tărie că nimic nu este întâmplător! Dumnezeu are 
grijă de fiecare dintre noi și nu se mișcă nici măcar un fir de păr 
fără voia Lui! Și poate că, văzusem în soțul meu un om bun, care 
îmi putea oferi un cămin stabil și un trai tihnit. 
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 În vara anului următor, ne-am căsătorit. Verdele smarald și 
ploaia caldă ne-au fost martore. Pluteam de fericire! După câteva 
luni am rămas însărcinată. Eram foarte încântată! Dragostea 
noastră făcuse rod. Renunțasem la serviciu pentru a mă dedica 
familiei și pentru a avea grijă de sarcină. Au trecut lunile… și a 
venit pe lume prințesa noastră! 

 Era toamnă, parfumul florilor se împletea cu soarele vesel și 
fața bunicii soțului cu care locuiam în aceeași casă, care era plină 
de viață! Era fericită că are o strănepoată! M-a mângâiat, m-a 
înțeles, m-a ajutat cum a știut mai bine! Eu, după ce am născut,    
m-am simțit neputincioasă, am plâns foarte mult chiar dacă nu 
aveam motive serioase! A fost o perioadă grea în care am slăbit 
mult, însă cu ajutorul soțului și în special al bunicii lui, care l-a 
crescut de la două săptămâni, am depășit aceea perioadă.  

 Prințesa creștea, fermecând toată familia! Eram foarte 
mândră de ea! După trei ani jumătate, a apărut și prințul familiei! 
La cea de-a doua naștere am fost mai bine pregătită psihic, iar 
personalul medical m-a ținut mai mult în spital, s-au ocupat mai 
bine de mine, ceea ce mi-a dat încredere că voi reuși să mă 
descurc cu prințul și prințesa mea! 

 Norii alergau pe cer, timpul se scurgea, iar “îngerii” mei 
creșteau, bucurându-ne. Bunica soțului, deși în vârstă și firavă, era 
prezentă și mă ajuta, cât putea de mult, pentru că avea experiență, 
doar crescuse 8 copii și 9 nepoți. Fusese casnică, pentru că nici nu 
ar fi avut cum lucra având atâția copii de aceea și veniturile sale 
erau foarte mici, doar o pensie de urmaș. Chiar și așa, ne ajuta și 
financiar la cheltuielile casei dar încercam să ne descurcăm singuri 
cât mai mult posibil. 

 Într-o seară sinistră de toamnă, cu vânt aprig, tulburător, 
“bunica” așa cum îi spuneam noi, a avut un accident și și-a rupt 
piciorul din șold! După spitalizare și control medical i s-a 
recomandat repaus la pat. 
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 Am fost tulburați, șocați. Aveam doi copii, fetița avea 
aproape 4 anișori iar băiețelul 8 luni și îl alăptam. Locuiam 
împreună cu bunica așa că mi-a venit rândul să o ajut! 

 Necesita îngrijire fiindcă nu avea voie să se miște deloc. 
Bunica avea camera ei în aceeași căsuță cu noi. La început a fost 
foarte greu, până m-am obișnuit cu această situație. Mi-am spus că 
voi trece prin asta și poate după cele 5 săptămâni de repaus 
recomandate de medic bunica își va reveni, măcar să se poată 
deplasa cât de puțin prin casă. Din păcate, mai ales noaptea, 
bunica avea dureri mari. Ne trezeam toți. Pe cel mic îl alăptam și 
noaptea de aceea eram destul de obosită. Soțul m-a sprijinit 
mereu. Zilele treceau greu și pentru bunica dar începuse să se 
simtă mai bine, ba chiar a început să meargă pe picioarele ei. Însă 
din păcate nu a durat mult și a făcut atac cerebral ceea ce a   
țintuit-o la pat încă un an jumătate… A fost greu, a trebuit să învăț 
din mers cum să o îngrijesc, cum să o întorc, să o schimb, să o 
hrănesc, să intuiesc ce nevoi are, ea nemaiputând comunica ca 
înainte...  

 Am aflat că se acordă sprijin financiar pentru îngrijirea 
persoanelor cu dizabilități de la Consiliul Local așa că i-am întocmit 
dosarul cu actele necesare și am obținut lunar o sumă de 
aproximativ 1000 lei. Nu am reușit să mă angajez ca însoțitor, deși 
angajarea mi-ar fi prins tare bine pentru asigurare și pentru 
contribuțiile de pensie însă a fost bine și așa. Sprijinul primit ne 
ajuta să-i asigurăm scutecele, cremele, medicamentele necesare și 
ne mai rămânea puțin. Am trecut printr-o perioadă grea și chiar 
am avut momente când credeam că voi ceda psihic dar a răsărit iar 
soarele pe strada mea când, după 6 luni, a venit mama soțului meu 
să mă ajute. Astfel mi-a fost mult mai bine. Sigur că am continuat 
să o îngrijesc pe bunica dar faptul că era cineva cu ea în cameră, 
mai ales noaptea, mi-a fost de mare ajutor și am reușit să fac față 
mai ușor. În toată perioada, am avut și sprijinul moral al familiei 
soțului, ceea ce mi-a dat încredere și putere. 
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 Din păcate bunica a decedat și a lăsat un gol imens în 
sufletul nostru. Îi păstrăm însă amintirea vie și recunoștință pentru 
tot ce ne-a învățat și pentru tot ajutorul primit de la ea. “Îngerii” 
mei sunt acum mai mari, sunt ajutoarele mele de nădejde! 

 Concluzia mea este că, Dumnezeu ne dă exact ceea ce ne 
trebuie! Iar cheia este la noi! Dacă vrem ceva cu adevărat se poate 
realiza! Cred că ar fi mai bine să nu ne victimizăm și să fim mai 
profunzi și pregătiți pentru lupta continuă din viața noastră. Dacă  
s-ar găsi un loc de muncă aproape de casă și cu un program flexibil 
care să îmi permită să am grijă de cei 2 copii, încă mici, m-aș 
angaja cu siguranță. Deocamdată, încerc să găsesc modalități de    
a-mi ocupa timpul nu doar cu activitățile casnice, curente, pe care 
orice mamă și gospodină le are, ci și cu activități care să îmi facă 
plăcere sau care îmi pot suplimenta venitul. Mereu mi-am dorit să 
fiu independentă financiar și încerc să transform plăcerea de a face 
prăjituri într-o mică afacere. Am încredere că voi și reuși!  

 Continui să visez...! 
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Viața la fermă 
de L.N. 

Povești de viață 

L a terminarea liceului am cunoscut un băiat cu care m-am 
căsătorit la vârsta de 18 ani. Din păcate, după un an de chin, 

presărat cu alcool și bătăi am decis să pun capăt acelei legături, 
care numai căsătorie nu era. Deși într-o localitate mică cum e a 
noastră, divorțul era atunci încă un lucru discutat și uneori de 
condamnat eu am decis să divorțez. Mi-a fost greu dar am avut 
susținerea alor mei, aveam căsuța mea, munceam mult și timpul a 
vindecat din răni. La vârsta de douăzeci de ani, la un an după 
divorț, l-am cunoscut pe actualul soț cu care m-am recăsătorit. 
Lucrurile erau altfel acum: exista înțelegere, munceam împreună, 
aveam planuri comune pentru viitor. A fost bine și frumos până la 
venirea pe lume a primului copil.  

 A fost o sarcină cu probleme pe care am dus-o greu și am 
fost nevoită să reduc mult din munca pe care o făceam. Noi, fiind 
agricultori, aveam mult de muncă la câmp și cu animalele însă 
soțul și familia mea care locuia aproape de noi, au reușit să rezolve 
treburile care se impuneau. Înainte, lucrasem la fabrica de 
cherestea din localitate și speram să pot obține indemnizația de 
creștere copil, care mi s-ar fi cuvenit. Am anunțat conducerea 
instituției, niște arabi care preluaseră firma, că voi dori concediu 
prenatal și că am nevoie de documente. Când a venit termenul să 
ridic documentele mi s-a pus la dispoziție o hârtie prin care eram 
înștiințată de desfacerea contractului de muncă, cu câteva luni în 
urmă. Sigur că am încercat să aflu cum e posibil așa ceva, eu 
lucrând în tot acel timp în care figuram cu contractul încheiat,     
mi-am cerut drepturile dar... nu a fost chip de rezolvare. Să 
angajez avocați, procese... nu aveam nici timp, nici bani pentru așa 
ceva iar acei patroni... aveau prea multe relații ca să schimb eu 
ceva. De altfel, nu eram prima persoană care pățise asta. Era 
practica lor de a nu plăti din taxele și impozitele către stat. 
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 Datorită problemelor din sarcină, am fost nevoită să nasc la 
spitalul din Suceava, la 80 km de casă, deși exista spital și mai 
aproape, la aproximativ 30 km. Totul a decurs bine dar de la 
nașterea copilului și până la vârsta de un an am fost nevoită să 
stau cu el mai mult prin spital. A fost o situație foarte dificilă dar și 
încă de neînțeles. Cât timp eram în spital, copilul era bine, 
analizele nu indicau nimic suspect însă cum ajungeam acasă, 
copilul începea să se învinețească la față, să plângă fără oprire, să 
facă chiar spume la gură. Mă gândeam că nu știu eu să mă descurc 
cu el dar atât mama cât și sora mea, care aveau experiență și au 
încercat să mă ajute ziceau că ceva nu este bine. Pentru a ajunge la 
spital cu cel mic plăteam pe cineva să ne ducă cu mașina, 
tratamentele ne costau și ele, începusem să ne descurcăm tot mai 
greu cu banii. Soțul lucra la pădure și nu câștiga foarte mult. 

 Dar necazul nu vine singur. La tot acest necaz s-a adăugat și 
accidentul de muncă al soțului. Lucrând în pădure, în una din zile   
s-a tăiat la mână cu drujba. A fost dus de urgență la spitalul din 
Suceava unde i-au fost cusute tendoanele dar nu au reușit să 
refacă complet mâna, el având și acum probleme mai ales cu 2 
degete care sunt mai mult imobile. Soțul nu avea contract de 
muncă atunci așa că nu a putut beneficia de un concediu medical 
sau un anumit venit. A avut noroc totuși că patronul pentru care 
lucra în momentul accidentului, i-a achitat asigurarea medicală 
astfel încât să nu fie nevoit să achite și taxele de spitalizare. 

 Eu eram la spitalul din Câmpulung Moldovenesc cu copilul 
iar soțul la spitalul din Suceava. În momentul acela nu mai aveam 
venit de nicăieri și am intrat în datorii. Părinții nu aveau 
posibilitate să ne ajute și nici socrii. 

 Văzând cât mă chinui prin spital cu copilul, o localnică mai în 
vârstă mi-a spus să îi vând simbolic copilul. Mi s-a părut amuzantă 
propunerea dar... ce aveam de pierdut... așa că am jucat acel joc și 
l-am vândut pentru 1 leu. Coincidență sau nu dar starea copilului   
s-a 
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s-a îmbunătățit, ca prin farmec. De atunci nu am mai fost cu el 
niciodată la spital, iar azi are 18 ani. 

 Am rămas acasă cu copilul de un an, trecuse ceva timp de la 
accidentul soțului dar el încă nu putea munci. Am luat hotărârea să 
stea soțul cu copilul și eu să îmi găsesc de lucru. Am găsit de lucru 
la o brutărie din sat dar venitul meu nu ajungea să plătim datoriile 
și să ne și descurcăm în casă cu cheltuielile necesare. După ce s-a 
născut al doilea copil au apărut mult mai multe cheltuieli. 

 Când am văzut că nu putem să ieșim din datorii cu un singur 
salariu, am hotărât să deschidem o fermă de familie. Atunci alte 
probleme au apărut cu adăpostul pentru animale, mulgătoare și 
multe alte cerințe la care nu ne așteptam. Au fost foarte multe 
controale de la tot felul de instituții ale statului și părea că vor să 
ne pună bețe în roate și nu vin să ne sprijine în vreun fel. 

 La recomandarea unui domn din sat, care se ocupa de 
agricultori și de o cooperativă agricolă, am hotărât ca soțul să 
meargă la Suceava și să facă cursuri de fermier autorizat. După ce  
s-a calificat și a înțeles cum trebuie condusă ferma atunci a început 
să iasă venitul. Am accesat fonduri europene, pe măsura 1.4.1 și 
am putut să ne dezvoltăm. Nu a fost ușor pentru că fiecare pas a 
presupus multe documente, drumuri la instituții ale statului, la 
Suceava, bani investiți, stres, timp și muncă. Am achiziționat utilaje 
cu care putem munci mult mai ușor suprafața de teren aflată în 
proprietatea noastră, am achiziționat mai mult teren, am crescut 
efectivul de animale, pentru că așa era prevăzut în sprijinul 
financiar primit. Toată această dezvoltare a însemnat însă pentru 
noi și mai multă muncă. Muncă fizică, grea dar cu care suntem 
obișnuiți deja și pe care ne-am asumat-o toți. Soțul este angajat ca 
administrator al fermei și plătește toate contribuțiile către stat, 
putând să beneficiem de servicii medicale, la nevoie. 

 După toate problemele și necazurile acuma suntem de 
câțiva ani o familie fericită, cu copii sănătoși și mari, care ne ajută 
la 
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la muncă, după posibilități. În fermă merge totul bine, munca și 
truda de atâția ani este răsplătită. 

 Ziua mea începe de obicei cel târziu la ora 5 dimineața și se 
termină în jurul orei 22. Ce fac în tot acest timp? Mă ocup cu soțul 
de animalele din fermă: hrană, apă, muls, igienizare (cel puțin de 2 
ori pe zi), apoi trebuie să pregătesc masa pentru cei 3 bărbați ai 
casei, haine curate, transport laptele către punctul de recoltare 
ceea ce îmi ia mult timp deoarece noi stăm pe un deal, la aproape 
6 km de centrul comunei. Accesul către gospodăria noastră se face 
doar cu căruța, pe un drum de munte. Când cobor cu căruța în 
centru fac și aprovizionarea cu cele necesare casei, însă 
majoritatea alimentelor le procurăm din gospodăria noastră. Nu 
sunt o femeie care să își dorească sau să aibă timp de stat în 
saloane, coafuri, unghii. Sunt o femeie simplă, decentă. Uneori 
simt că m-am lăsat prea mult deoparte, că nu mai știu ce îmi place, 
că nu mai am timp de mine... că m-am afundat atât de mult în 
muncă încât parcă fiecare zi e la fel. Fac aceleași treburi zi de zi ca 
o mașină programată... 

 Toate aceste treburi și mai ales animalele fac să ”fii legat de 
casă”. Nu contează că e duminică, Crăciun sau Paște. Noi trebuie 
să mergem la animale, să le avem grija. Ferma și familia mă țin 
doar acasă. Viața la fermă nu e ușoară. Dacă nu iubești animalele, 
dacă nu înveți să le înțelegi nevoile, eventuale suferințe, timpul de 
fătare, nu ai cum supraviețui. Noi nu suntem patroni care avem 
angajați iar noi să ne permitem tot felul de luxuri. Reușim să avem 
profit din fermă doar pentru că noi facem singuri toate lucrările, 
muncim mult și facem economii.   

 Tare îmi doresc să pot vizita cât mai multe locuri frumoase, 
mai ales mănăstiri, poate chiar și o mică vacanță în străinătate dar 
nu îmi pot permite acum deplasarea de acasă pe timp lung. 
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Puterea e în tine, femeie! Descoperă-te! 
de L.L. 

Povești de viață 

E ram tânără, sau, oricum aveam cam 35 de ani. Reușisem să 
acumulez ceva experiență de viață, deoarece până la această 

vârstă am terminat o școală, aveam un loc de muncă, care îmi 
oferea oarece satisfacții, îmi întemeiasem o familie, făcusem o 
casă și nu în ultimul rând, aveam un copil deosebit. Conform 
concepției românești făcusem o casă, plantasem un pom și 
dădusem naștere unui om! Privită din exterior aveam o viață 
ideală, dacă ar fi să mă raportez la mediul în care trăiesc, într-o 
zonă rurală de munte. 

 Cu toate acestea aveam o grămadă de dorințe pe care nu 
mi le puteam îndeplini. Desigur, partea financiară era principalul 
impediment. Tocmai de aceea, mânată de imboldul de a avea mai 
mult și de ambiția de a demonstra că pot, m-am lansat în lumea 
afacerilor. Mai concret, mi-am deschis un magazin mixt, în 
localitatea de domiciliu și cum profesia soțului meu nu-i permitea 
să se ocupe de afaceri, m-am implicat eu în această activitate. 

 Această hotărâre am luat-o cu acordul întregii familii, care  
s-a arătat încântată și au decis să se implice și să mă sprijine. 

 Fără să știu în ce mă bag și fără nici o noțiune de 
management m-am trezit “peste noapte”, administrator de firmă 
și vânzătoare pe perioada verii (deoarece timpul îmi permitea 
acest lucru). 

 Începusem să învăț să completez documente contabile, să 
lucrez cu distribuitorii, să mă ocup cu aprovizionarea și de ce nu, 
să mă cert cu clienții care nu înțelegeau că trebuie să și plătească 
pentru bunurile cumpărate. Pare ciudat dar având un magazin mic, 
într-o zonă nu foarte ofertantă din punct de vedere comercial, 
clienții erau puțini și cu posibilități financiare reduse, de multe ori 
nemulțumiți 
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nemulțumiți de servicii.  

 Cu toate acestea aveam și avantaje. Situația materială a 
familiei crescuse simțitor și fiecare membru din familie resimțea în 
bine această schimbare. 

 Mergeam după marfă și de multe ori coșul personal de 
consum era la fel de plin ca cel pentru magazin. Mergeam în 
concedii, fără să fim nevoiți să ne încadrăm într-un buget anume, 
cumpăram tot felul de lucruri care nu ne erau neapărat necesare. 

 Cu alte cuvinte, toată familia a avut de beneficiat de pe 
urma acestei noi activități. Eram apreciată la locul de muncă, în 
comunitate eram respectată și încercam să am o conduită 
normală, fără să epatez.  

 Credeam că ni s-a schimbat tuturor viața în bine, însă într-o 
zi am realizat că pentru mine nu era chiar așa. Începusem să fiu din 
ce în ce mai ocupată, mai stresată, mai obosită și nu-mi mai 
ajungea timpul. Asta se întâmplă când toți știu că poți și au multe 
așteptări. Nu poți face rabat de la calitate, nici în viața de familie, 
nici în cea profesională, nici ca mamă, nici ca soție, nici ca nimic 
pentru că riști să fii înlocuit. Mă ajuta și soțul la unele activități, dar 
greul era pe umerii mei, copilul fiind prea mic să mă poată ajuta. 

 La locul de muncă trebuia să fiu cel puțin la fel de bună ca 
până atunci pentru că e greu să ajungi sus, dar mai greu e să te 
menții. Acasă trebuia să mă achit de responsabilitățile de 
gospodină, care nu sunt puține: mâncare, curățenie, spălat, călcat 
etc. În calitate de mamă, trebuia să mă ocup de copil: educație, 
timp petrecut împreună etc. Mai aveam și rol de soție dar pe 
acesta cred că l-am neglijat cel mai mult. 

 Pe lângă toate acestea, au început să apară la micul meu 
magazin și controalele din partea autorităților, care de multe ori 
veneau în urma unor reclamații, mai mult sau mai puțin 
întemeiate, datorate răutății oamenilor. 
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 Devenisem un roboțel, planificat pe ore și care trebuia să 
lucreze la intensitatea maximă, pentru a se încadra în timp. Mult 
timp am funcționat așa și am constatat că eram din ce în ce mai 
nefericiți. Veniturile începuseră să scadă și constatam de la o lună 
la alta că raportul venituri / cheltuieli nu se mai echilibra. 
Impozitele și taxele față de stat au crescut și pot spune chiar că 
deveniseră o povară pentru mica mea afacere. 

 Ba mai mult, soțul se simțea singur, neglijat și mă 
învinovățea pe mine. Începuse să-și caute fericirea în alte lucruri. 
Lipsea de acasă preferând să petreacă timp cu prieteni. Își făcuse 
tot felul de prieteni, pe care nu îi agream. Erau oameni cu care eu 
nu aveam nimic în comun și nefiind de acord cu noul lui stil de 
viață, între noi au început să apară chiar certuri. 

 Pe altă parte, copilul se simțea liber. Nu mai avea cine-l 
controla, cine-l ține din scurt și și-a găsit refugiu în jocurile pe 
calculator. Trăia într-o lume a lui. Devenise, aș putea spune acum, 
dependent. Nu mai era acel copil conștiincios. 

 Simțeam că nu mai pot face față situației. Simțeam că am 
scăpat lucrurile de sub control... eu cea care obișnuiam să am 
controlul asupra tuturor lucrurilor. De multe ori, neavând cui să 
mă plâng, îi ceream lui Dumnezeu să facă o minune să-mi schimbe 
viața. Dar am înțeles că planurile Lui nu coincideau cu planurile 
mele și că ajutorul cerut întârzia să apară. De aceea căutam soluții. 

 Greu mi-am dat seama că eu sunt singura care mă poate 
ajuta: Adică “Ajută-te singur”!  

 Îmi trebuia acea doză de luciditate și de obiectivitate să-mi 
dau seama la ce să renunț. Nu era atât de greu să conștientizez 
problema, doar că orice decizie aș fi luat mă făcea să mă simt 
rușinată că nu am mai putut. După ce am evaluat cu realism 
situația, pentru că nu mai era rentabilă, am luat cu greu decizia să 
renunț la societate. Recunosc că nu mi-a fost ușor, deloc. 
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 Am făcut și consiliu de familie să ne consultăm, să luăm o 
decizie împreună. Reacția familiei nu a fost una la care m-aș fi 
așteptat. Îmi doream să fie de acord cu mine, să înțeleagă cu 
adevărat situația. Ei au perceput însă această decizie ca pe o 
pedeapsă, ca și cum eu aș fi stat în calea fericirii lor. În cele din 
urmă mi-au spus să fac ce vreau. Nu au venit cu alte soluții 
concrete, rămânând ca eu să găsesc soluții și să iau o decizie de 
una singură. 

 Am căutat să identific un vinovat în toată această problemă. 
În general cauți vinovați în exterior. Toți sunt vinovați, mai puțin 
tu. Dai vina pe sistem, pe ceilalți. Acum cred că am avut și eu o 
parte de vină. Vina mea a fost că am vrut prea mult și din dorința 
de a demonstra că pot nu am atribuit responsabilități tuturor. 
Acum asta este! 

 Mai greu mi-a fost, sau la fel de greu, să reînvăț să trăiesc în 
alte condiții. M-am trezit că aveam timp, poate prea mult și nu 
știam ce să fac cu el, cu ce să-l umplu. Așa că, negăsind nimic la 
îndemână am revenit la vechile obiceiuri. M-am apucat să învăț. 
Asta știam să fac cel mai bine. M-am înscris la studii universitare 
de master și la vârsta de 46 de ani eram proaspăt absolventă. 

 M-am trezit însă că eram singură. Copilul a crescut și între 
timp terminase liceul și era student la București. Venea acasă în 
perioada vacanțelor. Am conștientizat că am pierdut poate cele 
mai frumoase clipe din viața lui. Am conștientizat că la terminarea 
studiilor universitare va rămâne în București. Așa a și fost. 

 M-am trezit lângă un soț cu care nu mai aveam foarte multe 
în comun. Am încercat să accept omul așa cum este, am luptat să-l 
recâștig și am fost nevoită să fac și unele compromisuri. Nu mi-a 
reușit în totalitate, dar, recunosc, că avem un trai decent și o 
relație stabilă. 

 Așadar... m-am adaptat, zic eu. Omul este ființa care se 
adaptează poate cel mai ușor. 
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 Ce am învățat?  

 Am învățat că în viață nu le poți avea pe toate și de aceea 
fiecare om trebuie să-și facă o ierarhie a propriilor nevoi, idealuri. 
Să știe ce-și dorește cu adevărat. 

 Am învățat că trebuie să faci sacrificii, că trebuie să 
cântărești foarte bine aspectul, să-ți dai seama dacă merită, sau 
nu, cu adevărat. 

 Am învățat că omul nu se schimbă de dragul tău, indiferent 
cât ai încerca, atâta timp cât el se simte bine așa cum este. 
Schimbarea apare în momentul în care vine din interiorul propriei 
ființe. Am învățat că nimic nu este imposibil, sau aproape nimic, 
doar că pentru asta trebuie să lupți, să te sacrifici, să muncești 
deoarece nimic nu-ți este oferit pe tavă. 

 Am înțeles din proprie experiență, realitatea proverbului “Ai 
grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se îndeplinească”. Doar că, aș 
adăuga eu, dorințele se îndeplinesc mult mai târziu și atunci s-ar 
putea să nu te mai bucuri de ele, sau să nu-ți mai trebuiască. 

 Am înțeles că fiecare etapă a vieții are avantajele și 
dezavantajele ei și că la o anumită vârstă, singurul avantaj este 
maturitatea în gândire, experiența de viață și înțelepciunea. Din 
păcate, lucrul acesta nu este valabil la toată lumea.  

 Am învățat să fiu mulțumită cu ceea ce am, lucru care cu 
ceva timp în urmă, mi se părea de neconceput și că fericirea stă în 
lucruri mărunte, atâta timp cât celelalte nevoi îți sunt satisfăcute. 

 Fără să fiu considerată lipsită de modestie, am învățat, sau 
mi-am demonstrat că pot, că sunt valoroasă și că trebuie să mă 
apreciez mai mult. Am învățat să mă respect!  

 Și da, dacă ar fi să o iau de la capăt, multe din lucrurile pe 
care le-am făcut, nu le-aș mai face. 
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Munca... singurul țel 
de N.E. 

Povești de viață 

M -am născut într-o familie modestă ce trăia la o margine de 
sat, lângă o pădure. Era o zonă liniștită și deși eram o 

familie numeroasă, formată din 9 membri, aveam un trai simplu și 
așezat. Eram cea mai mică dintre cei 6 copii ai familiei și alături de 
părinți cu noi mai locuia și bunica. Trăiam cu toții într-o casă 
bătrânească iar părinții începuseră și ei să ridice încă o căsuță în 
aceeași ogradă. Chiar și așa, mulți fiind, viața noastră era una 
bună. Nu aveam pretenții mari, ne bucuram să fim împreună și să 
fim sănătoși. Pentru noi nu era altă lume mai frumoasă.   

 Gospodăria noastră, înconjurată de livadă cu pomi 
fructiferi, cu ogoare și grădină cu straturi, ne oferea hrana de 
toate zilele. Mama era casnică, tata a lucrat ca și sondor, a fost 
mai mult plecat dar apoi s-a întors în sat și a lucrat ca muncitor 
forestier. Noi, copiii cu școala, unii la școala cu predare simultană 
din sat, alții la liceu sau profesională. Contribuiam toți la treburile 
casei, fiecare după puteri. Mergeam des în pădure după ciuperci, 
fructe de pădure dar chiar și așa, aveam timp și de joacă, veselie. 
Mi-e dor de frumoasa copilărie!  

 Fericirea însă, s-a terminat destul de repede și de 
tulburător. Într-o zi, pe când aveam 10 ani, a venit unul din frații 
mei mai mari la școală și a rugat-o politicos pe învățătoare să mă 
învoiască că trebuie să ajungem acasă urgent. Știind situația 
noastră de acasă, cred că, învățătoarea a înțeles ce se întâmplase, 
m-a mângâiat ușor pe cap și a spus că pot pleca liniștită dar eu mă 
uitam nedumerită și nu înțelegeam. Drumul către casă mi s-a 
părut atunci foarte greu. Simțeam că nu am vlagă, mi se părea că 
nu mai pot să ajung cu picioarele mele. Totul era rece în sufletul 
meu și știam că ceva rău se întâmplase. Ajungând acasă am găsit 
jale 
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jale mare, tristețe, multă suferință și un gol imens în inima familiei: 
murise mama. 

 Atunci a fost momentul când tata, care lucrase până atunci 
în deplasare, a renunțat la lucrul său și s-a întors în sat. Trebuia să 
aibă grijă de noi fiindcă eram minori și era riscul să fim luați la stat 
apoi erau și treburile pe lângă gospodărie. Tata a lucrat în pădure 
sau ”cu ziua” la oamenii din sat ca să ne poată întreține. Noi toți 
lucram, care pe unde puteam dar din păcate, nu a durat mult și a 
decedat și tata după mama. Am rămas orfani! 

 A fost o perioadă foarte grea pentru noi. Pentru că eu eram 
cea mai mică, rămâneam mai mult pe lângă casă cu treburile 
gospodărești, care nu erau chiar puține: aveam animale, trebuia 
făcut fânul, îngrijeam straturile de legume din grădină, curățenie 
prin casă, mâncare. Aveam de lucru întreaga zi. Am rămas doar cu 
cele 8 clase, făcute la școala din sat, fără a avea posibilitatea de a 
continua. Când am devenit majoră am început să merg cu ziua pe 
la vecini la muncă, am fost la cules de zmeură, fragi, afine, ciuperci 
pe care le vindeam pentru bani. 

 Încurajată de frații mai mari, am hotărât într-o zi să mă 
angajez la o fabrică mare de cherestea din satul vecin. Aici, am 
cunoscut un băiat din sat, un om simplu ca și mine și la scurt timp 
am decis să ne căsătorim. Nu după mult timp, am aflat că sunt 
însărcinată. Am avut o sarcină dificilă iar datorită muncii grele din 
fabrică și a sănătății mele fragile am fost pe punctul de a pierde 
sarcina. Împreună cu soțul am hotărât să mă las de muncă, chiar 
dacă pierdeam niște facilități financiare și să acord toată atenția 
rolului de mamă. A urmat o perioadă dificilă pentru că am fost 
nevoită să stau prin spitale periodic, cel puțin 6-7 zile pe lună, din 
luna a treia până în cea de-a 7 lună de sarcină. În restul timpului 
stăteam acasă dar nu puteam face aproape nimic și am avut mare 
noroc de soțul înțelegător și familia sa care mi-au fost alături. A 
urmat și o naștere grea, a unui fiu mic de 2,800 kg, care scădea din 
greutate 
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greutate, era sensibil și am fost nevoită să stau cu el în spital 
aproape 3 săptămâni. A fost un chin pentru amândoi. 

 La venirea acasă, mi-a fost și mai greu. Simțeam că nu mă 
pot descurca, că nu știu cum să-l hrănesc, cum să-l îmbrac, să-l 
îngrijesc. Aveam nevoie de o îndrumare, de un suport, de cineva 
care să-mi explice ce am de făcut. Din păcate, dacă în trecut exista 
un sistem medical pus la punct, și existau asistente medicale care 
veneau la domiciliul proaspetei mame și îi explicau cum trebuie să 
îngrijească noul născut, acum am găsit acest suport în sora mea, 
care având răbdare și experiență m-a ajutat să depășesc 
momentul greu. Timpul le rezolvă pe toate, eu mă mai liniștisem, 
mă descurcam iar copilul creștea, era sănătos, sprinten iar asta mă 
bucura foarte mult. După 7 ani am rămas din nou însărcinată și am 
născut un alt băiețel mult mai sănătos cu greutate mare. A fost 
mult mai ușor căci știam deja cum e să fii mamă, nu îmi era frică ca 
la primul. Când s-a născut cel mic, cel mare începea școala și a fost 
din nou solicitant să mă descurc cu amândoi.  

 Cât am avut copiii mici, nu m-am mai angajat nicăieri, mai 
ales că fabrica de cherestea se închisese între timp, dar am muncit 
de câte ori am putut, în special la muncile câmpului, pe la oamenii 
care aveau nevoie. E o muncă solicitantă dar eu sunt învățată cu 
greul și pe timpul verii pot aduna câțiva bănuți cu care să ne 
descurcăm. Iarna însă... e mai greu fără un loc de muncă. Și soțul a 
rămas fără un venit stabil după închiderea fabricii și câștigă și el cât 
și cum poate.  

 Pentru că soțul găsește mai greu de lucru, m-am zbătut eu 
să am un venit sigur, lunar. Am reușit să găsesc și acum lucrez la o 
brutărie dar nu am un loc de muncă stabil deoarece înlocuiesc pe 
cineva, plecat la muncă afară. Dacă doamna se întoarce... nu mai 
am loc de muncă și iar voi fi casnică și ne va fi mai greu. 

 Este foarte greu să trăiești în ziua de astăzi numai cu un 
salariu în casă la patru persoane. Cei 2 copii sunt încă elevi și au 
nevoi 
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nevoi multe pentru școală, hrană, îmbrăcăminte. Lipsa banului se 
simte la tot pasul, de aceea sunt foarte atentă să cheltui banii doar 
pe ce e necesar în casă și pentru copii. Cumpărăm puțin, doar 
strictul necesar, mă uit după lucruri mai ieftine și de multe ori 
cumpărăm pe datorie sau dacă e necesar împrumutăm de la 
neamuri. 

 Nu mă plâng pentru că Slavă Domnului suntem sănătoși, nu 
umblăm pe la medici și cred că acest lucru e cel mai important și 
astfel treci peste toate, și bune și rele. Lipsa locurilor de muncă din 
zonă se simte, și nu doar în familia mea. Situația în zilele noastre 
este foarte grea deoarece multe persoane nu găsesc un loc de 
muncă în apropiere să poată munci pentru a-și întreține familiile și 
sunt nevoite să plece în alte țări la lucru. Astfel se destramă multe 
familii sau pleacă toți membrii familiei și satul rămâne tot mai 
pustiu. 

 Pentru a nu se ajunge în situații de criză, când oamenii nu 
au unde munci pentru o pâine, aș deschide mai multe locuri de 
muncă pentru oameni de orice situație și cu orice calificare. Înainte 
însă ar trebui făcută o cercetare pentru a vedea câți oameni doresc 
locuri de muncă, cu ce pot să se ocupe, ce știu să facă, ce au făcut 
până în prezent, ce vor să facă pe viitor, cu ce pot fi ajutați. Apoi ar 
fi necesar să existe sesiuni de îndrumare a populației satului, se 
pot deschide secții de achiziție pentru diverse produse realizate în 
casă de localnici la un preț corect și rentabil, să le poată asigura 
traiul. 

 Toată viața m-am străduit să caut să muncesc pentru 
supraviețuire, să fiu alături de cei dragi oferindu-le sprijin, alinare 
să nu le lipsească nimic din ceea ce își doresc. Am alergat de aici 
acolo ca cei mici să nu observe criza din jurul lor, niciodată nu       
m-am pus pe primul loc în casă, nici la masă, nici la cumpărături 
dar când îi văd pe ai mei fericiți, nu îmi pot dori nimic mai mult. 



73 

Povești de viață 

AMBIȚIE 

REFLECȚIE 

SCHIMBARE 

ATENȚIE 

MANAGEMENT 

FAMILIE 

SOCIETATE 

POVEȘTI 

ȘOC 
ECHILIBRU 

PERICOL 

VESELIE 

CONTROL 

SATISFACȚII 

LINIȘTE 

ȚEL 

IMPEDIMENT 

LIBERTATE 



74 



75 

Încercările vieții 
de P.A. 

Povești de viață 

T inerețe, iubire și apoi căsătorie... așa începe povestea mea... 
Locuiam într-o zonă izolată, în mijlocul pădurii pot spune, fără 

curent electric și multe utilități dar asta nu ne oprea deloc să fim 
fericiți. Curând după căsătorie ne-am decis să avem un copil iar el 
nu s-a lăsat mult așteptat. Când în viața de cuplu apar copiii totul 
se schimbă. Soțul muncea la pădure dar nu reușea să adune lunar 
câștiguri mari și de aceea ne gândiserăm ca soțul să plece la 
muncă în străinătate, știind că odată cu nașterea copilului vor fi 
mai multe cheltuieli. A găsit în zonă o firmă care recruta muncitori 
sezonieri pentru agricultură în Germania și a semnat un contract 
pentru plecare în primăvară.  

 Vestea că voi fi mamă m-a făcut foarte fericită. Mă simțeam 
împlinită iar în casă era o veselie continuă. Soțul făcea frecvent 
glume pe seama mea: mă imita cum mă ridic din pat, cum mă 
îmbrac, cum umblu și mai ales râdea de apetitul și pofta de a 
mânca orice, la orice oră din zi și din noapte... mereu eram în 
căutare de mâncare. Era iarnă, lipsa mișcării se simțea și luasem 
mult în greutate dar lucrul acesta nu ne afecta. Eram fericiți că în 
sfârșit vom fi 3 persoane nu 2.  

 A sosit și clipa mult așteptată însă o dată cu aceasta aveau 
să vină și cele mai grele și mai negre momente din viața mea.    
Într-o zi de joi, a lunii martie 2012 au început primele contracții 
dar nefiind foarte intense abia vineri am plecat către spitalul din 
Câmpulung Moldovenesc pentru internare. Fiind la prima naștere 
mi se tot spunea că trebuie să suport durerea, că așa e la primul 
copil. Și am suportat până duminică, când soțul și mama mea au 
solicitat transferul meu la spitalul din Suceava, un spital mai mare, 
cu mai mulți medici și cu anestezist, dacă situația impunea 
operație 
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operație. Am ajuns duminică însă am auzit din nou că trebuie să 
suport că așa e la naștere și am așteptat până luni dimineață. 
Dimineață mi s-a făcut o injecție pentru a stimula nașterea dar am 
intrat în comă iar bătăile inimii copilului s-au oprit. Abia atunci 
medicii au intrat în alertă și mi-au făcut cezariană de urgență. Cât a 
durat cezariana copilul meu nu a respirat. A primit la naștere scor 
Apgar 0. Timp de 40 de minute s-au luptat să îl readucă la viață și 
au reușit. Când au reapărut bătăile inimii a primit scor 1 apoi 
treptat nota a tot urcat. 

 Nicio femeie nu trebuie să treacă prin așa ceva. Aveam 
multe întrebări pentru cei care m-au avut în grijă dar am rămas 
fără răspuns, am primit doar ridicări din umăr. Atunci însă a 
început greul. Ni s-a spus că lipsa oxigenului din timpul nașterii 
poate aduce o serie de probleme pentru copil, mai devreme sau 
mai târziu: retard mintal, autism, handicap locomotor. Vrând 
poate să ne încurajeze, ni s-a spus chiar că vom fi ajutați să 
întocmim dosarul pentru a obține pensie de handicap... Cât de 
crud și de dureros!... Da, nu eram cei mai bogați, dar nu ne-am fi 
dorim banii de handicap ai copilului nostru ci un copil sănătos.  

 Atunci, după plecarea din spital am decis să rămân cu 
copilul la mama mea. Ea era mai aproape de centrul comunei și 
puteam astfel ajunge la spital sau să chemăm ambulanța mult mai 
ușor în cazul în care se impunea, aveam acces la utilități și mai ales 
aveam parte de ajutorul fizic și mai ales moral al unui om drag, cu 
experiență în creșterea unui copil. De asemenea, venise primăvara 
iar soțul a trebuit să plece la muncă în străinătate, cu contractul 
semnat din iarnă. 

 Pentru noi, mama a avut la acel moment un rol esențial și a 
fost îngerul nostru păzitor mai ales că făcusem și o depresie post 
natală, după toate cele prin care am trecut. Am locuit 2 luni la ea 
timp în care eu nu am făcut decât să mă ocup de copil și să mă 
odihnesc. A contat foarte mult acest lucru. 
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 Nu pot zice că a trecut repede timpul. A urmat un lung șir 
de analize, vizite la doctori dar nu am renunțat să credem că va fi 
bine. Abia după 3 ani am început să vedem rezultatele, ne-am 
rugat cu atâta ardoare iar Dumnezeu a făcut o minune pentru noi. 
Ne-a ajutat să demonstrăm contrariul tuturor specialiștilor care nu 
ne dădeau șanse. Cazul nostru este unul foarte rar dar astăzi 
putem spune că avem un copil sănătos deși și în prezent mergem 
periodic la medic pentru investigații să ne asigurăm că e bine. 
Poate riscurile nu au dispărut în totalitate dar încercăm să ținem 
lucrurile sub control. 

 Aveam nevoi financiare așa că soțul a continuat să meargă 
la muncă în agricultură o dată sau de 2 ori pe an. După vârsta de 3 
ani a copilului, când ne-am mai liniștit privind starea lui de 
sănătate am decis să plec și eu la muncă cu soțul în același loc. Am 
lăsat copilul în grija surorii mele mai mari pe care o mai ajuta și 
mama când putea și am plecat. Din păcate, soțul a dezvoltat o 
problemă medicală la spate, datorată muncii în câmp și nu a mai 
putut pleca. De atunci, în fiecare an, de 2 ori, plec eu, cu aceeași 
firmă, la muncă. Cunosc deja locul unde ajung, condițiile de cazare 
și muncă, am legat prietenii cu oameni cu care mă întâlnesc de 
fiecare dată iar ceea ce câștig 2 luni în Germania, îmi permite să 
duc un trai decent în țară cu familia mea, aproape jumătate de an. 
Un alt lucru care mă motivează să plec este că mi se face angajare 
pe perioada muncii iar asta este foarte important mai ales că în 
țară nu aș avea unde să lucrez. Desigur, acasă avem și gospodărie, 
de care în lipsa mea se ocupă soțul. 

 Viața noastră și-a continuat cursul și suntem fericiți că 
Dumnezeu ne-a dăruit încă o minune de copil, fetița noastră 
Teodora, acum în vârstă de 4 ani. Suntem împliniți, nu ne-au 
dărâmat crizele prin care am trecut. Acum suntem 4 membri și 
sperăm ca pe viitor familia noastră să se mărească cu încă un 
membru. 
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Echilibru 
de T.E. 

Povești de viață 

S unt o persoană trecută de prima tinerețe dar asta nu mă 
oprește să-mi doresc să fiu informată, să socializez, să învăț 

permanent. Activitățile proiectului REGAL mi s-au părut 
interesante și m-am înscris și eu în grup.  

 De la început am ascultat cu mare atenție femeile mai 
tinere ca mine cu ce probleme de dezechilibru între viață și muncă 
s-au confruntat: lipsa unui loc de muncă, apariția copiilor și 
dificultățile din sarcină sau lipsa de informații privind creșterea lor 
sau femei care lucrează și nu au unde lăsa copiii în siguranță în 
timpul serviciului. Făcând comparația, m-am socotit mult mai 
norocoasă, am apreciat mai mult viața mea dar sigur că m-am 
gândit la momentele mai puțin ușoare ale vieții mele. Zilele 
noastre vin și trec aducând lucruri bune sau poate mai neplăcute 
dar depinde mult de felul în care noi vedem aceste lucruri și de 
cum ne raportăm la ele. De cele mai multe ori nu realizăm că 
trecem printr-un dezechilibru ci încercăm să găsim o rezolvare să 
putem merge mai departe sau așteptăm ca această rezolvare să 
vină din afara noastră.  

 Legislațiile în vigoare din țara noastră și situația economică 
generală, au făcut să trec și eu prin dezechilibre între viață și 
muncă. Am absolvit Liceul industrial de prelucrare a lemnului, din 
localitate în anul 1985 și ca fiecare absolvent am primit și eu 
repartiție de muncă după profilul absolvit. Astfel am ajuns să 
lucrez la fabrica de cherestea și prelucrare a lemnului din sat. Era 
bine: îmi asiguram minimul necesar traiului, eram aproape de 
casă, aveam colegi tineri cu care aveam relații bune. Tot la locul de 
muncă l-am cunoscut mai bine și pe cel care avea să-mi devină soț. 

 În anul 1989 am născut și nu m-am simțit pregătită pentru 
creșterea 
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creșterea copilului, dar de mare ajutor mi-au fost sfaturile 
personalului medical din acea vreme, care veneau obligatoriu la 
domiciliul mamelor în fiecare zi, pentru suport și control medical. 
Nu am putut beneficia de o perioadă mare de concediu de creștere 
copil, așa cum este acum dar pentru copiii mamelor angajate era 
cămin de îngrijire (creșă) gratuită. Căminul a fost gândit ca suport 
pentru părinții angajați la fabrica de cherestea și pentru că se lucra 
atunci în 3 schimburi, copiii puteau rămâne și peste noapte. Multe 
familii de muncitori duceau copiii luni dimineața la cămin urmând 
să îi ia acasă abia sâmbătă seara. Acest cămin era la doi pași de 
locuința noastră așa că mi-a fost ușor să las copilul acolo cât eram 
la muncă și să îl iau în fiecare seară acasă.  

 Totul a fost bine până în anul 2005 când întreprinderea 
unde am lucrat a dat faliment. Ne-am trezit peste noapte șomeri și 
eu și soțul meu. A fost o perioadă grea, de criză. Ne-a ajutat faptul 
că aveam gospodărie de care ne ocupam și care ne asigura un 
minim venit dar mai ales hrana necesară în casă. Totuși, ne 
gândeam permanent ce putem face să supraviețuim pe viitor. 
Atunci soțul a hotărât să plece la muncă în străinătate iar eu am 
rămas cu copilul și treburile gospodărești. Pasiunea mea de a 
încondeia ouă s-a dovedit de mare ajutor în acea perioadă pentru 
că tot ceea ce lucram reușeam să vând și să obțin un venit în casă. 

 A urmat o perioadă grea. Eu acasă cu toate treburile, cu 
animalele, munca câmpului, trebuia să rezolv și muncile de femeie 
dar și pe cele de bărbat. Soțul departe, fără să cunoască limba, cu 
muncă multă și grea, alimentație diferită de ce era învățat. Punând 
în balanță ce se cheltuia și ce reușea să pună deoparte, am ajuns la 
concluzia că această despărțire nu e pentru noi iar acel 
dezechilibru trebuia să dispară foarte rapid. Am realizat că 
străinătatea nu ne-ar fi îmbogățit ci poate ne-ar fi îmbolnăvit pe 
amândoi din cauza muncii și a însingurării. 

 Am hotărât ca la terminarea contractului, soțul să revină din 
străinătate  
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Povești de viață 

străinătate și să rămână acasă, indiferent de situație. A fost cea 
mai bună decizie, deoarece, întors acasă, soțul a reușit să se 
reangajeze tot la prelucrarea lemnului, chiar în sat iar după câțiva 
ani de muncă a ajuns la pensie. 

 Din curiozitate și pentru că o cunoștință avea nevoie de 
înlocuitor, acum ceva ani m-am decis să plec și eu afară la îngrijire 
bătrâni. Nu ne presau banii, nu voiam să investim în ceva anume ci 
pur și simplu am vrut să văd și eu cum e. De atunci, când pot să 
înlocuiesc pe cineva, într-un loc sigur și fără greutăți mai plec câte 
2 luni pe an și asta este suficient.  

 Nu mă stresez pentru bani sau alte nimicuri. Încerc să iau 
viața așa cum e, gândesc lucrurile cu calm apoi iau o decizie iar 
aceasta este cea mai bună soluție. Dacă vrei să realizezi prea multe 
și mai ales dacă vezi că nu poți atunci intervine stresul, frica, 
nemulțumirile. Iar toate duc la boală și dezechilibru pe toate 
planurile. 
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T otul a început în vara anului 2019 cu propunerea Fundației 
The Open Network for Community Development (TON) de a 

implementa în cadrul Asociației ADAM Moldovița proiectul REGAL 
- Regaining life for precarious women at work, un proiect adresat 
femeilor din mediul rural. Tema de lucru: Echilibrul dintre viață și 
muncă, o temă deloc simplă, poate și pentru că nu este încă 
suficient abordată în societatea românească deși se vorbește tot 
mai mult în ultimul timp, folosindu-se termenul work-life balance.  

 Serviciul și munca reprezintă o parte foarte importantă din 
viața noastră, dar nu ar trebui să fie cea mai importantă. Trebuie 
să găsim un echilibru între carieră/muncă și viața privată, care să 
ne ferească de stres și să ne permită să ne bucurăm de viața 
personală. 

 Poveștile au prins viață după mai multe sesiuni de întâlniri 
(focus-grupuri) în care au fost realizate diverse exerciții de reflecție 
personală, reflecție de grup, interacțiune. Am avut parte de 
discuții libere pline de sinceritate, de idei îndrăznețe și de 
susținere reciprocă. A fost un “Regal” de zâmbete, de râsete și 
uneori de lacrimi neoprite.  

 Am concluzionat noi în cadrul întâlnirilor că fiecare etapă a 
vieții vine cu provocările și prioritățile ei și fiecare persoană decide 
ce i se potrivește. Astfel, dacă pentru unele persoane vârsta 
cuprinsă între 20 și 35 de ani este dedicată pentru construirea unei 
cariere solide, lăsând în plan secund viața de familie pentru altele 
accentul este pus mai mult pe viața de familie și pe activitățile 
personale 

EPILOG 

Povestea din spatele poveștilor 

de Mihaela Hiche, Coordonator Focus grupuri 
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personale, urmând ca aceste priorități să se schimbe în 
următoarele etape ale vieții. 

 Poveștile reflectă într-o manieră simplă și realistă, viața 
femeilor din România, cu grijile, frământările și neîmplinirile lor. 
Fiecare poveste conturează portretul unor femei, pe cât de 
încercate de viață, pe atât de puternice. 

 Lucrând la realizarea poveștilor m-am transpus în pielea 
fiecărui personaj, am trăit și retrăit fiecare poveste pentru a putea 
surprinde cât mai fidel sentimente și idei. Am convingerea că 
fiecare cititor se poate regăsi într-una din filele acestei cărți. 

 Mă bucur că am avut privilegiul de a fi parte a acestui 
proiect și mai ales de a lucra cu un grup de femei speciale, fiecare 
în felul ei. 

 Sper ca întâlnirile de proiect să fi adus o mică schimbare în 
viața și sufletul fiecărei participante, să fi conștientizat că pe 
fiecare viața ne încearcă în diferite moduri dar că puterea e în noi 
să schimbăm mentalități și atitudini. 

 Indiferent de lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a 
atinge acest echilibru, este vital să conștientizăm existența acestui 
concept apoi să îl stabilim ca obiectiv. Și pentru a reuși, trebuie 
mereu să te redescoperi și să te reinventezi. 

 Iar tuturor cititoarelor doresc să le dau un sfat: 

 

Ai grijă, femeie, mai întâi de tine 

Că doar atunci și celor ție dragi le va fi bine! 
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Î ncă din perioada interbelică asistăm la o ascensiune covârșitoare a 
femeii atât pe plan civic, cât și pe plan politic. Odată cu accesul la 

educație și cu industrializarea, femeile preiau progresiv din meseriile 
bărbaților, începând să joace un rol important în societate însă rolul 
primordial al acestora rămâne tot acela de stăpâne ale căminelor și de 
îndrumătoare ale copiilor. Echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată este imperios necesar, familia rămânând prioritatea principală. 
 Citind ce au creionat eroinele noastre din paginile trecutului, 
putem observa că au ales întotdeauna, fără regrete, bunăstarea familiei, 
sacrificând-o pe cea proprie. 
  Le felicit pentru că au fost puternice în toate încercările vieții și 
pentru că au avut curajul să ne împărtășească din experiențele lor. 

 
Viorica Vintilă-Șontică,  

Profesor pentru învățământul primar și preșcolar 

APRECIERI DE LA CITITORI 

1 

F emeia-mamă, echilibristică fără fir de siguranță 
 

ANIMA. 
 
 Să te împarți, nu echitabil, n-o vei putea face niciodată indiferent 
câtă voință vei avea și câtă planificare vei face, nu vei reuși, dar să te 
împarți între casă, familie, serviciu, tu ca ființă și mai ales ca mamă este 
o utopie și ți-ar trebui nu 24 de ore ci 50, 60 de ore pe zi ca să reușești. 
 
 Aici începe drama femeii din toate timpurile și mai ales de când 
femeia a vrut să treacă pragul casei și să fie și altceva decât ce fusese 
până atunci, să devină activă în societate, nu doar educându-și copiii ci 
folositoare  

2 
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folositoare societății prin propriul ei efort. Rolurile și atribuțiile femeii au 
fost cercetate, disecate, analizate, puse sub lupă de savanți, sociologi, 
psihologi pentru că, atunci când a vrut femeia a și putut să le facă pe 
toate! Ele pot fi toate la un loc și mai presus de toate femeia poate fi 
mamă, se poate sacrifica pentru copilul ei. Poate ea asta? Oho... s-a 
demonstrat! Adevăratele povești de viață ale unei femei încep după ce 
devin mame, până atunci lupta este dusă în alte direcții, casă, soț, 
carieră... Dar când devine mamă, toate celelalte intră într-un con de 
umbră, deasupra tuturor strălucind bucățica aceea de viață, crescută în 
pântecul ei și care acum, se mișcă, respiră, te privește, e caldă și depinde 
în totalitate de tine. Ar exista o cale de mijloc pentru fiecare femeie, un 
fel de echilibristică fără fir de siguranță asupra drepturilor femeilor în 
societate, de a avea o familie, de a se educa, de a avea o carieră, de a se 
realiza profesional, de a fi mamă știind din statistici că femeia poate mai 
mult decât bărbatul, că are o rezistență mult mai eficientă la efort și 
durere? 
 Femeia este egala cuvântului sacrificiu, societatea n-o ajută, n-a 
ajutat-o niciodată, istoria a demonstrat nu odată lupta inegală a 
drepturilor femeii într-o societate a bărbaților. Trăim vremurile pe care 
le trăim, spitale improprii, boli, lupte politice și, undeva, mai spre 
marginea tuturor rămân oamenii simpli, banali, ei și poveștile lor și, mai 
departe de ei, și mai departe, rămân femeile, mamele pentru care 
familia, copii înseamnă totul, pentru care luptă cu îndârjire,      
depășindu-se pe ele, sacrificându-și visele și dorințele, uitând limitele și 
uitându-se pe ele în această încleștare. Fiecare poveste este 
tulburătoare și reprezintă o luptă dar și o izbândă asupra tuturor tocmai 
din sacrificiul făcut de femeia-mamă. Respect această femeie, o iubesc și 
mă înclin în fața ei! Mă regăsesc câte puțin în fiecare și eu fiind o   
femeie-mamă care a luptat pentru copilul ei născut prematur și care 
acum, slavă Domnului, este un soț și un tată model pentru cei doi 
nepoței ai mei! În mamă există marea putere de depășire, puterea de 
trăire în altul, ea vine ca o lumină tămăduitoare peste sufletul copilului 
său. Deși este, în aparență fragedă și delicată, femeia poate face față 
tuturor provocărilor vieții, (am văzut asta și în poveștile citite, toate 
povestitoarele găsind la sfârșitul provocărilor calea spre rezolvare, spre 
armonie în propriul cămin), tocmai din dorința de a-i fi sprijin copilului ei, 
devine  
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atunci ea crește, devine Guliver, capătă puteri de Hercule și duce pe 
umeri nu doar universul ei ci și al întregii familii. 
 Femeia este motorul existenței, mama este sufletul acestei 
existențe, reprezintă continuitatea lumii, bunătatea lumii, lacrima ei este 
și va rămâne curată și va spăla păcatele omenirii pururi! Mi-aș dori ca 
societatea actuală să nu se mai degradeze, să înceapă o refacere a 
valorilor morale, o revenire la tradiții, o reclădire a iubirii, mi-aș dori ca 
mamele să poată rămâne lângă copii lor, să nu mai fie nevoite să plece 
la muncă în străinătate să-și lase pruncii în grija altora, oricâtă 
bunăvoință ar avea nu poate egala iubirea lor, grija lor! Femeia este 
sublima bunătate a întregului pământ! 

Victoria Șeimeanu,  
Membră Organizația Locală de Femei - OLF Dorbeta-Turnu Severin 

C red că echilibrul între muncă și viață este un concept care trebuie 
predat la nivel de țară. Cred că trebuie creată o cultură 

organizațională la nivel macro, privind această temă, cultură care să se 
regăsească în cadrul formal al fiecărui angajator, dar și în fiecare casă, 
familie, în urma unei educații adecvate și care să aibă putere de 
multiplicare în sens pozitiv. De ce formal? Pentru a crea obișnuințe, un 
mod de viață personal și profesional echilibrat, în încercarea de a exista 
cât mai puține derapaje, dezechilibre în viețile noastre. Formalul având 
statut oficial, creează reguli și obligă oarecum, să fie respectate. Asta 
până când, echilibrul între muncă și viață devine un reflex. Altfel, nu 
reușim mare lucru, nu reușim să controlăm dezechilibrele. Cultura 
organizațională românească privind viața de familie și cea profesională 
(poate părea pretențios spus) de multe decenii, se bazează pe zicala: 
“lasă că merge și așa”. Exemplele care întăresc zicala, se regăsesc din 
belșug: 

 în educația de bază din școli care nu pregătește elevii pentru 
lucruri aplicative, pragmatice, încărcând excesiv teoria;  

 în disfuncționalități ale sistemului medical și social în care 
potențialii beneficiari au de suferit de pe urma ignoranței; 

3 
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 în cadrul relațiilor de muncă cu un angajator, care în cele mai 
multe cazuri nu sunt bazate pe sistemul câștig-câștig și atunci 
intervine cotidian stresul angajatului, lucrul peste program, lipsa 
recompenselor sau a recunoașterii versus efort, dezechilibrând în 
acest mod viața de familie. 

 Și exemplele pot continua, ele fiind reale, consolându-ne doar cu 
ideea că nu suntem singuri, că nu ni se întâmplă doar nouă, că poveștile 
celorlalți ne ajută sau ne inspiră, devin povețe sau modele de așa „nu” 
sau așa „da”. 
 Poveștile doamnelor de la Moldovița, sunt în acest sens 
inspiratoare, copleșitoare ca și conținut, exprimate timid, însă având 
forța să dea greutate și valoare vieții. Fiecare descrie o dramă, o 
traumă, o frustrare, la care cu sacrificii, se alătură câte o bucurie și 
aceea parcă un pic vinovată că a avut îndrăzneala să strice șirul 
întâmplărilor nefericite. 
 Cred că echilibrul între muncă și viață este… inechitabil. Ar trebui 
ca munca să facă parte din viața noastră, pentru că viața, e prioritară. 
Cred că doar atunci, putem vorbi despre echilibru. Până atunci, 
încercările de cele mai multe ori eșuate ale societății sau sistemelor 
statului, care încearcă fără prea multe rezultate să corecteze 
dezechilibrele create între viața personală și cea profesională, sunt cele 
care ne limitează. 
 Fără a mă declara o feministă înfocată, nu mă pot abține de a da 
„jos cu pălăria” doamnelor, pentru fiecare sacrificiu, pentru fiecare efort 
de a o lua de la capăt și de a vă reseta sau reinventa atunci când 
intemperiile vieții au încercat să vă doboare. 
 Respect și faptul că ați avut curaj să povestiți întâmplările trăite 
nu doar apropiaților, ci să le faceți publice. M-am regăsit cu emoție, în 
câte un fragment din povești, sau în câte o trăire. Poate că acesta este 
modul în care ne găsim echilibrul: să vorbim despre noi, despre familie, 
despre ce ne întristează sau ce ne motivează, pentru că nu putem 
delimita strict viața de familie de cea profesională. Ele se contaminează 
reciproc: când acasă avem necazuri, munca ni se pare o corvoadă, 
randamentul este scăzut; când munca devine grea și generează 
oboseală sau este copleșitoare, viața de familie este influențată negativ.  
 Și atunci, terapia prin povestirea întâmplărilor din viața noastră, 
poate 
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D e ce... povești despre Femei?... 
 

 Putem să numim tema, privind strict profesional–tehnic–
reconciliere între viața profesională și viața personală... însă tema asta 
în cazul femeilor are o altă... coloratură! 
 Femeile produc și trăiesc în același fel și în același timp, așa cum 
respiră; o femeie și în plus o femeie contact OLF-TON primește un 
impuls, care germinează și determină în ea un tip de forță... o forță a 
sensibilității feminine. Și atunci lucrurile făcute de aceste femei pentru 
neamul lor și pentru comunitate au o amprentă anume: dăruire, frumos, 
empatie și multă viață “dătătoare de viață” - așa cum nasc copilul, 
îngrijesc ogorul și florile, frământă pâine artizanală sau cașcaval, cântă 
și dansează împodobite în ie, fac bijuterii din țesături, podoabe sau cărți, 
ori se apleacă asupra vârstnicilor, bolnavilor și copiilor într-un mod cu 
totul special... Și asta în lanțul viu al TON-ului se preface în verigă 
inteligentă, veritabilă și bineînțeles... indispensabilă!!! 

Mihaela Dobre - Mirea, 
Președinte Asociația Terra Zeurini 

4 

poate fi benefică. Este ceva ce putem controla și care ne demonstrează 
că suntem puternice. 

Stela Constantinescu,  
Formator Organizația Locală de Femei - OLF ANIMA  

Drobeta-Turnu Severin 
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Povești de viață 

”E chilibru”, ”Inimă de mamă”, ”Amintiri dulci, amintiri amare”, 
”Puterea e în tine, femeie! Descoperă-te!” sunt titluri ale unor 
mărturisiri care-ți creionează destinul unor femei.  
 Ca întotdeauna am descoperit femeia iubitoare, puternică, 
perseverentă, hotărâtă, cu spirit de sacrificiu, de dăruire pentru familia 
sa. Cel mai adesea am aflat femeia care se leapădă de sine pentru a fi 
alături și a-i ajuta pe cei dragi.  
 Mi s-a confirmat faptul că viața unei familii se învârte în jurul 
femeii-soție, femeii-mamă, chiar femeii-copil, care, rămânând orfană    
și-a asumat în limita puterilor sale, anumite responsabilități: îngrijirea 
casei, a gospodăriei. 
 Femeia întâlnită în aceste mărturisiri este femeia puternică, 
curajoasă, femeia care în anumite momente credea pur și simplu că va 
ceda. Dar nu a făcut-o... era doar obosită, supărată, dezamăgită.        
”Mi-am spus că pot, că sunt puternică și am fost mai ales că mi-am luat 
puterea de a trece peste orice de la copiii mei”. Am descoperit adesea 
femeia-erou care pentru fericirea familiei sale s-a abandonat pe sine, 
neluând în seamă pasiunile sale. Dar izbânda în această luptă le-a 
”demonstrat că pot, că sunt puternice și că trebuie să se aprecieze mai 
mult. Au învățat să se respecte.” 
 Iar ”când a răsărit soarele și pe strada lor” s-au regăsit, și-au 
descoperit pasiunile - forme de exprimare a sufletului lor delicat și 
sensibil. 
 Toate aceste femei sunt niște învingătoare. Ele sunt și vor fi 
mereu un exemplu pentru orice femeie. Ele ne-au confirmat încă o dată 
că ”în viață nimic nu este imposibil, sau aproape nimic, doar că pentru 
asta trebuie să lupți, să te sacrifici, să muncești deoarece nimic nu-ți este 
oferit pe tavă”. 

Silvia Darie,  
Coordonatoare Organizația Locală de Femei - OLF Moldovița 

5 
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6 

E chilibru dintre viață și muncă 

 Ideea preluată de la Mihaela Hiche este foarte bună de 

urmat și în organizația noastră (OLF Poienița) – grupul senioarelor.  

 Este bine să avem un program de zi cu zi. El ne ajută să fim 

echilibrate și să ne rezolvăm treburile casnice, să avem grijă de familie 

și, în același timp, să ne facem timp și pentru noi. Chiar dacă suntem la 

vârsta a treia, trebuie să avem un timp al nostru, pentru îngrijire 

personală, pentru lectură, pentru convorbiri cu prietenii sau pur și simplu 

pentru visare. Așa ne păstrăm respectul de sine.  

 Anul 2020, anul pandemiei, a fost pentru mine și pentru 

majoritatea membrelor OLF Poienița, un an plin de învățături. Prin 

mediul de locuire ne deosebim de orășeni.  

 Așa că nu am avut timp de plictiseală, deși nu ne-am mai putut 

întâlni ca altădată, des, fizic, am continuat telefonic, cu bucuria în 

suflete că familiile noastre erau bine. Așa am constatat că avem mai 

mult timp de stat în propria gospodărie. Așa că toate femeile au lucrat 

grădinile cu simț de răspundere, au reluat lucrul de mână, și chiar au 

început să citească reviste, cărți uitate, de mult, prin raft. De asemenea, 

toate am observat că natura era mai curată, mai frumoasă și mai 

aerisită, cerul mai albastru și verdele mai verde. Deci, nu doar oamenii 

aveau nevoie de un timp de relaxare, ci și natura.  

 Omul și natura s-au recreat. Este timpul să reluam întâlnirile, să 

socializăm, dar să păstrăm echilibrul în tot ce facem, deoarece ”omul 

este măsura tuturor faptelor sale”. 

Doina Enache,  

Coordonatoare Organizația Locală de Femei - OLF Poienița, Dumitrești 
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P rimele două povești relatează momente din viața a două persoane 

diferite dar, în ambele mă regăsesc. Am trecut și eu prin acele clipe 

de panică în care simți că nu știi ce să mai faci pentru a-ți ajuta copilul și 

când orele ți se par ani și trăiesc și eu fără să mai am „aceeași plăcere ca 

în trecut de a mă bucura de orice” după moartea surorii mele, Adriana, 

care a avut tot cancer. De asemenea, cunosc sentimentul de neputință și 

cel de vină că nu am făcut mai mult decât am făcut și că nu am reușit să 

o ținem în viață o perioadă mai mare de timp. Am învățat, că trebuie ca 

femeie și mamă să-ți găsești, în interiorul tău, resursele nebănuite de 

care dispui, pentru a face față tuturor provocărilor pe care ți le dă viața 

și am înțeles, chiar dacă știam, cât de importantă este familia.  

A.T. Bogatoniu,  

Front-end Developer 

Povești de viață 

7 
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SATISFACȚII 
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PUTERE 

AMBIȚIE 

OPORTUNITĂȚI 

RESURSE 

SCHIMBARE 
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ECHILIBRU  

MUNCĂ-VIAȚĂ 

VISURI 

BANI 

RECUNOȘTINȚĂ 

DEZAMĂGIRE 

RESPECT 

LUPTĂTOARE 

DECIZII 

PRIETENI 

EFORT 

HOBBY 

BOALĂ 

CURAJ 

SOCIALIZARE 

RESPONSABILITĂȚI 

BUCURIE 

ȚARĂ 

TIMP 

CREDINȚĂ 

CRIZĂ 

RĂBDARE 
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