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CENTRE CARE OFERĂ SERVICII DE CONSILIERE ÎN CRIZA  
DE SARCINĂ ȘI ALTE SERVICII PENTRU MAME, FAMILIE, COPII

MISIUNE

Credem în respectarea dreptului la viață al 
tuturor oamenilor, din momentul concepției și 
până la moartea naturală, și considerăm că prin 
sprijinul acordat mamei și copilului se pot forma 
tineri responsabili pentru familie și societate.
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O schimbare 
are loc în lume

 E D I T O R I A L

de Alexandra Nadane,  
Președinte Studenți pentru viață

Din ce în ce mai mulți oameni devin 
pro-viață. Realitatea pe care o arată 
embriologia, bunul simț comun, va-
loarea veșnică și demnitatea mai înal-

tă decât orice din această lume pe care credința 
le recunoaște persoanei umane conving din ce 
în ce mai mulți oameni.

Adevărurile despre realitatea vieții umane 
intrauterine și despre realitatea crizei de sarcină 
sunt din ce în ce mai vizibile. Din ce în ce mai 
mulți oameni, și în special adolescenți și tineri, le 
cunosc, iar aceasta le schimbă viața.

Știința oferă an de an noi elemente despre mi-
nunea vieții din pântecele mamei. Până în 2016 se 
considera că primele bătăi ale inimii apar la 21 de 
zile după concepție. În 2016, Universitatea Oxford 
a publicat un studiu a cărui concluzie este că activi-
tatea inimii începe la 16 zile după concepție!(http://
www.ox.ac.uk/news/2016-10-11-first-our-three-bi-
llion-heartbeats-sooner-we-thought)

Chiar și oameni politici care susțineau în tre-
cut avortul la cerere sunt astăzi pro-viață. Cu câte-
va decenii în urmă, Președintele de azi al Statelor 
Unite era un susținător al avortului. Dar a cunos-
cut îndeaproape o situație de criză de sarcină, a vă-
zut copilul care s-a născut și a înțeles că acel copil 
minunat nu s-ar fi născut dacă mama lui nu alegea 
viața. Așa a devenit pro-viață, în urma experienței, 
nu prin urmarea unei ideologii.

De altfel, în SUA, unde oamenii au avut liber-
tatea să cerceteze și unde știința nu a fost ideolo-
gizată ca în comunism, sunt mai mult de 2.800 
de centre de sprijin pentru femeile în criză de 
sarcină, în care serviciile sunt oferite gratuit. Aco-
lo, dragostea de aproapele a depășit cu mult mar-
ketingul celor 600 de clinici din țară în care se fac, 
întotdeauna contra cost, avorturi la cerere.

Acestea sunt exemple ale unei lumi pentru 
viață, o lume a sprijinului, a demnității, a respec-
tului și a iubirii manifestate în fapte concrete.

A fi pro-viață înseamnă a fi pro-știință, 
pro-femeie, pro-copil, pro-sprijin.

pg. 1Nr. 7      Primăvară 2018



SĂ NE DESCHIDEM INIMILE 
FAȚĂ DE FEMEILE ÎN CRIZĂ 
DE SARCINĂ
Cel mai adesea, în spatele unui avort la cerere se află 
o dramă ignorată de cei din jur.

Dacă vrem ca românii și România să aibă un vii-
tor, este nevoie să sprijinim femeile în criză de sarcină. 
Astfel, ele vor alege ce este mai bine pentru copiii lor.

A da viață și a sprijini viața semenilor au fost va-
lori consacrate în istoria românilor. Doar ideologia 
comunistă a valorizat și a cerut uciderea semenului, 
când acesta era considerat un dușman care stă în ca-
lea fericirii. Comunismul a legalizat și apoi a restric-
ționat avortul la cerere ignorând, în ambele situații, 
mamele și copiii, singurul interes fiind ideologia, 
respectiv nevoia de forță de muncă. De aceea, nu ce-
rem interzicerea avortului, ci cunoașterea realității și 
deschiderea inimilor.

Să nu fim nepăsători, să nu ne prefacem că nu știm 
nimic despre frământările care preced avortul!

Criza de sarcină este extrem de dureroasă, iar 
ignoranța și nepăsarea celor din jur o fac și mai acu-
tă. Unde este responsabilitatea tatălui copilului, unde 
este sprijinul prietenilor, unde este dragostea familiei 
când o femeie constată că „nimeni nu mă sprijină, 
nimeni nu îmi este alături, nimeni nu îmi oferă altă 
opțiune în afară de avort”?

Să ne deschidem inimile pentru a primi aceste 
micuțe inimi care bat, inimile unor copii care au 
nevoie de dragoste, de îngrijire și care, când vor fi 

Luna pentru viață și 
Marșul pentru viață

FRAGMENTE DIN COMUNICATUL  
ASOCIAȚIEI STUDENȚI PENTRU VIAȚĂ

O lume pentru viață este o lume firească!
Măsura responsabilității și dezvoltării unei soci-
etăți este dată de măsura protejării vieții fiecărui 
membru al ei.

Dreptul la viață, libertate și demnitate ale omu-
lui nu încep și nu se acordă de la un anumit nivel 
financiar, intelectual, de sănătate ori al vârstei, ci 
sunt date de faptul că suntem oameni, iar oameni 
suntem din momentul concepției.

România de azi și de mâine include copiii năs-
cuți și nenăscuți.

Fiecare dintre noi, în parte, și toți împreună, 
ca popor, dorim libertate, demnitate, respect. Dar 
nu le putem pretinde pentru noi dacă nu le re-
cunoaștem pentru cei mai vulnerabili dintre noi, 
copiii nenăscuți, și dacă le negăm pentru femeile 
în criză de sarcină.

Este firesc să dorim ca zâmbetul și lumina din 
ochii fiecărui copil să ajungă să îi bucure pe cei 
din jur. La fel de firesc este să sprijinim o femeie 
aflată în criză de sarcină.

Activitățile care sprijină viața și prețuirea pen-
tru viață sunt o datorie de onoare pentru o socie-
tate care vrea să se dezvolte, să ducă mai departe 
și să îmbogățească ceea ce a primit de la generați-
ile anterioare.

O lume pentru viață este o lume firească! 

De aceea, Luna pentru viață, 1–31 martie 2018, 
și Marșul pentru viață, 24 martie, au tema „O 
lume pentru viață”.

În perioada 1–31 martie 2018, în numeroase orașe din România și Republica 
Moldova se desfășoară Luna pentru viață 2018 – „O lume pentru viață”, 

având ca punct culminant Marșul pentru viață 2018 – „O lume pentru viață”, 
organizat sâmbătă, 24 martie 2018.
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adulți, vor purta la rândul lor de grijă de cei prin 
care au venit la viață.

A ține în brațe un copil care ar fi putut sfârși în-
tr-un recipient cu resturi biologice, a te bucura de 
zâmbetul și gânguritul lui, cu gândul la binele pe 
care îl va face oamenilor când va fi adult – iată ce ne 
dă încredere că aceasta este calea viitorului.

Să iubim mama și copilul!
Veniți la Marșul pentru viață, ca să mărturisim 

valoarea și demnitatea vieții! Veniți să mărturisim 
respectul și prețuirea pentru femeile care se luptă 
pentru a proteja viața copiilor lor și să le sprijinim!

***

RELUĂM ȘI ÎN ACEST AN APELUL 
CA SOCIETATEA SĂ CREEZE  
INSTRUMENTE PRIN CARE SĂ 
SPRIJINE FEMEIA ÎN CRIZĂ DE 
SARCINĂ, PRECUM:
• acordarea, după a 14-a săptămână de sarcină, 

a unei indemnizații pentru femeia însărcinată, 
care să o sprijine în acoperirea nevoilor specia-
le care apar în perioada sarcinii;

• înființarea de centre de sprijin pentru femeile 
însărcinate, unde femeile în criză de sarcină 
să poată beneficia, la cerere, de consiliere 
psihologică gratuită și de sprijinul unui asistent 
social specializat în criza de sarcină;

• crearea posibilității legale ca femeia însărcina-
tă care consideră că nu poate crește copilul să îl 
încredințeze spre adopție imediat după naște-
re, după modelul adopției începute în perioa-
da de sarcină care este utilizat în SUA, Marea 
Britanie, Australia;

• valorizarea în societate a tuturor celor impli-
cați în adopție, în vederea eliminării mentali-
tății disprețuitoare la adresa copiilor adoptați, 
a părinților adoptivi și, mai ales, la adresa ma-
melor sau părinților care își încredințează co-
piii spre adopție când consideră că nu se pot 
ocupa corespunzător de creșterea acestora;

MARȘUL PENTRU VIAȚĂ

2018

• legiferarea posibilității, la cererea mamei care 
a pierdut sarcina, de a înmormânta legal copi-
lul; posibilitatea oficierii la cerere a unei slujbe 
religioase adecvate, cum se procedează în ca-
zul copiilor decedați la scurt timp după naște-
re și nebotezați.

***

ÎN 2018, MARȘUL PENTRU VIAȚĂ 
ESTE LA A VIII-A EDIȚIE NAȚIONALĂ
În lume, Marșul pentru viață a fost organizat pentru 
prima dată la Washington. D.C., în 22 ianuarie 1974.

În România, a fost organizat pentru prima dată la 
Timișoara, în 2008.

Evoluția numărului de organizatori ai MPV în 
2013 – 2017:

2013 – 23 de orașe din România;
2014 – 40 de orașe din România;
2015 – 79 de orașe (77 din România, 2 din Repu-
blica Moldova);
2016 – 130 de orașe (110 din România, 20 din Re-
publica Moldova);
2017 – 287 (138 de orașe din România și 149 loca-
lități din Republica Moldova).
Marșul pentru viață este neconfesional și apolitic.
Organizatorii locali sunt independenți unii 

de alții.
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Președintele 
Donald Trump
Un motiv pentru care mi-am schimbat părerea este 
că soția unui prieten a rămas gravidă. El nu voia co-
pilul. Dar mi-a spus apoi plângând că acest copil a 
devenit lumina ochilor lui și că este cel mai măreț 
lucru care i s-a întâmplat. Și acesta era un copil pe 
care nu și-l dorea în viața lui.

14 FEBRUARIE 2011, FOX NEWS

Marșul pentru viață este foarte important. Către toți 
participanții – aveți deplina mea susținere! 

27 IANUARIE 2017, 
TWEET DE SUSȚINERE A MARȘULUI 

PENTRU VIAȚĂ WASHINGTON 2017

Adopția este o faptă care schimbă vieți și care afirmă 
viața, prin care se transmite mesajul că niciun copil 
din America — născut sau nenăscut — nu este unul 
nedorit și neiubit. Părinții adoptivi sunt agenți altru-
iști și iubitori ai planului pe care îl are Dumnezeu 
pentru viitorii lor copii. Ca Națiune, ne exprimăm 
sincera apreciere și recunoștință față de familiile 
care și-au deschis casa și inima pentru un tânăr, îm-
părtășind-i darul prețios al familiei și al sprijinului 
pe parcursul întregii vieți.

31 OCTOMBRIE 2017, 
PROCLAMAREA OFICIALĂ A LUNII NOIEMBRIE 2017 

„LUNA NAȚIONALĂ A ADOPȚIEI”

Marșul pentru Viață este mișcare născută din dra-
goste: vă iubiți familiile; vă iubiți aproapele; vă iu-
biți țara; și iubiți fiecare copil născut sau nenăscut, 
deoarece credeți că viața este sacră și că fiecare co-
pil este un dar prețios de la Dumnezeu.

Știm că viața însăși este cea mai mare minune. 
Vedem aceasta în ochii fiecărei proaspete mame 
care-și strânge la piept cu brațe iubitoare minu-
natul, inocentul și gloriosul nou-născut. Vreau să 
vă mulțumesc fiecăruia din cei prezenți astăzi aici 
sau pretutindeni în țară, care lucrează cu inimă 
mare și devotament neobosit pentru a se asigura 
că părinții primesc sprijinul iubitor de care au ne-
voie pentru a alege viața.

Datorită vouă, zeci de mii de americani s-au 
născut și și-au atins potențialul dăruit de Dum-
nezeu. Sunteți martorii în viață a Marșului pen-
tru Viață din acest an, a cărui temă este „Dragos-
tea salvează Vieți”.

19 IANUARIE 2018,  
DISCURS ADRESAT MARȘULUI  

PENTRU VIAȚĂ WASHINGTON 2018

Astăzi ne concentrăm atenția pe iubirea și protec-
ția pe care o merită fiecare persoană născută sau 
nenăscută, indiferent de dizabilități, de gen, de fe-
lul în care arată sau de etnia sa. O mare parte din 
suferințele națiunii noastre – de altfel, și din cele 
ale planetei noastre – s-au datorat unor încercări 
greșite și rușinoase de a dezumaniza categorii în-
tregi de persoane pe baza acestor caracteristici care 
nu se pot schimba. Nu putem permite ca această 
parte rușinoasă a istoriei să se repete sub alt chip 
și trebuie să fim deosebit de atenți pentru a prote-
ja viața celor mai vulnerabili dintre noi. De aceea 
am proclamat Ziua Națională pentru Sanctitatea 
Vieții Umane: pentru a afirma adevărul că viața tu-
turor este sacră, că fiecare persoană este înzestrată 
cu demnitate și valoare inerente și că niciunei ca-
tegorii de oameni nu li se poate refuza statutul de 
persoane umane.

A fi pro-viață la … 
Casa Albă
Faptul că Donald Trump a câștigat alegerile în 2016 și a de-
venit, din 20 ianuarie 2017, Președintele SUA, a fost o uriașă 
surpriză pentru mulți. Pentru mișcarea pro-viață a fost o sur-
priză să constate cât de pro-viață este cel care până în urmă 
cu un deceniu susținea avortul necondiționat.
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Cântăreața și compozitoarea americană Joy Villa, 
26 ani, a purtat la Premiile Grammy 2018 o rochie 
cu totul specială. A fost o declarație pro-viață vă-
zută de cel puțin cei 20 milioane de spectatori în 
direct ai spectacolului.

A apărut pe covorul roșu îmbrăcată într-o ro-
chie Pronovias albă, de mireasă, pe care era pictat 
manual un copil nenăscut înconjurat de placentă, 
aceasta desenată în nuanțele curcubeului. Poșeta, 
albă și ea, a fost inscripționată cu mesajul „Cho-
ose Life” – „Alegeți viața!”.

Declarația ei a fost clară: „Sunt o femeie care 
susține viața. Anul acesta aleg să fac o declarație 
pe covorul roșu, așa cum fac întotdeauna. Totul 
pentru viață!”

A explicat că s-a inspirat din propria viață 
pentru această ținută. S-a îndrăgostit la 19 ani, a 
rămas însărcinată la 20 de ani deși folosea con-
traceptive, iar tatăl copilului a început să devină vi-
olent. În criză de sarcină, nu a făcut avort ci a ales 
viața pentru copilul ei. A născut la 21 de ani și a în-
credințat fetița spre adopție:

„Când am fost trântită de perete de către tatăl 
fetiței, pe când eram însărcinată, am știut că trebu-
ie să găsesc o soluție reală. Fiica mea merita mai 
mult. Atunci am luat cea mai grea și mai importan-
tă decizie din viața mea: am decis să nasc fetița și 
să o încredințez spre adopție unei familii iubitoare. 

și la … 
Premiile Grammy

Am pus viața ei 
mai presus de a 
mea. Acum am 

o relație care crește și care este minunată cu fiica 
mea, datorită deciziei de a alege viața.” În SUA este 
legală și adopția deschisă, prin care mama biologică 
și părinții adoptivi stabilesc cum va fi legătura copi-
lului adoptat cu mama biologică.

Desenul este inspirat de ecografia de la opt luni 
a fetiței ei.

Joy Villa susține adopția în criza de sarcină în 
fața avortului.

Joy Villa, 
Alegeți viața!

Venerația pentru fiecare viață umană, una 
dintre valorile pentru care au luptat Părinții 
noștri Fondatori, definește caracterul națiunii 
noastre. Astăzi, aceasta ne determină să promo-
văm sănătatea femeilor însărcinate și a copiilor 
lor. Ne îndeamnă să ne preocupăm de mamele 
singure, de vârstnici și de cei infirmi sau cu di-
zabilități, de orfani și de copiii aflați în plasa-
ment. Ne obligă să ne preocupăm de epidemia 
consumului de opioide și să le oferim ajutor ce-
lor care se luptă cu bolile mintale. Aceasta ne dă 
curajul de a le lua apărarea celor slabi și nepu-
tincioși. Și aceasta contrazice ideea că valoarea 
noastră depinde de măsura în care suntem pla-
nificați sau doriți.

19 IANUARIE 2018, 
PROCLAMAREA OFICIALĂ A ZILEI DE 22 IANUARIE 2018 

„ZI NAȚIONALĂ A SANCTITĂȚII VIEȚII UMANE”

Mike Pence,  
Vicepreședinte SUA
Actuala generație pro-viață să nu se îndoiască de 
faptul că îi suntem alături. Actualul președinte vă 
este alături. Și vă este alături și Cel Care a spus: 
„Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunos-
cut” (Ieremia 1, 5).

Prieteni, viața câștigă în America, fiindcă „Dra-
gostea Salvează Vieți”.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin devotamentul 
și compasiunea voastră neîncetate, împreună cu 
majoritatea pro-viață in Congresul SUA și cu Pre-
ședintele Trump la Casa Albă, cred din toată inima 
că vom reinstaura în centrul legislației americane 
recunoașterea statutului sacru al vieții.

19 IANUARIE 2018,
DISCURS LA MARȘUL PENTRU VIAȚĂ WASHINGTON 2018
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Vă rugăm să sprijiniți activitatea de 
aducere la lumină a realității crizei 
de sarcină trimițând mărturii sau 
îndemnând pe cunoscutele dum-
neavoastră care au trecut prin criza 
de sarcină să trimită mărturii pe 
adresa de mail 101marturii@gmail.
com. Mărturiile vor fi publicate pe 
saiturile www.femeifericite.com și 
www.avorturiregretate.ro.

Femei fericite  
că au ales viața 
copiilor lor
 
Mărturiile au fost publicate în cartea  
„Mărturii despre criza de sarcină”.

„EU ȘTIU CE ÎNSEAMNĂ 
CRIZA DE SARCINĂ”
Mă bucur să fiu aici și vreau să încep prin a spune că 
am venit la acest Marș pentru a susține toate femeile 
care sunt în criză de sarcină.

Eu știu ce înseamnă criza de sarcină.
Eu nu am avut sprijinul părinților încă de mică. 

Sunt studentă și, din păcate, tatăl copilului m-a în-
demnat de atâtea ori să fac o întrerupere de sarcină.

Ceea ce m-a îndemnat pe mine să duc sarcina 
la capăt și să dau naștere copilului meu a fost că eu 
eram fericită că voi deveni mamă, în ciuda tuturor 
problemelor. Și ceea ce mi-a dat putere, în afară de 
el (n.n. se uită spre copil, Vladimir, pe care îl ține în 
brațe), au fost prietenii mei care m-au susținut și au 
avut o vorbă bună să-mi spună în momentul când 
m-au văzut tristă și supărată.

Chiar dacă unii nu erau de acord cu decizia mea, 
tot m-au susținut prin prisma faptului că erau pri-
etenii mei. Și în continuare sunt astăzi lângă mine. 
Dacă văd acest lucru la televizor vreau să vă mulțu-
mesc din toată inima mea că m-ați ajutat pe toată 
perioada sarcinii!

Și o să închei prin a vă spune să faceți și dum-
neavoastră același lucru cu femeile pe care le știți 
că sunt în criză de sarcină. O vorbă bună poate face 
mult mai mult decât vă închipuiți!

___
Oana Dancu, 21 ani, București
Mărturia a fost făcută în fața participanților la 
Marșul pentru viață 2017 – Ajută mama și copilul! 
Ei depind de tine, București, 25 martie 2017

AM PRIMIT UN GÂND INCREDIBIL:  
„MINTE! MINTE, CĂ AI FĂCUT  
AVORT ȘI PĂSTREAZĂ COPILUL!”
Eram o femeie tânără, la cei peste 25 de ani ai mei, 
aflată mereu în centrul atenției bărbaților, ceea 
ce-mi oferea o anumită încredere de sine, visând 
însă în adânc la o dragoste eternă.

Aveam un job foarte bun și eram implicată în-
tr-o relație ca-n cărțile Sandrei Brown, de o pasiune 
nebunească, cu un bărbat de o frumusețe răvășitoa-
re. Care nu era al meu, ci era el însuși într-o relație 
de câțiva ani cu o altă femeie, pe care, spunea el, nu 
o mai înșelase niciodată. Nu îmi doream însă să-l 
fur cuiva, era chiar prima și ultima oară când, îm-
potriva principiilor mele, eram o „cealaltă femeie” 
din viața unui bărbat. Știam și simțeam că el încă 
își iubește prietena (acum știu sigur că nu așa este 
iubirea, iubirea adevărată nu înșală), însă asta nu 
mă deranja. Deocamdată eu îi ocupam mințile și 
asta îmi era de ajuns. […]

Am început să observ după vreo 5 luni de relație 
că…. arăt din ce în ce mai bine, sânii parcă îmi 
crescuseră, tenul și pielea erau din ce în ce mai 
strălucitoare. Ce mai, parcă înflorisem ca o floare 
de primăvară! […] Până când o colegă de serviciu 
m-a întrebat: „Fată, nu cumva ești însărcinată?!” 
Ups, la asta chiar nu mă gândisem.

Îmi întârziase ciclul aproape 2 luni, dar asta mi 
se întâmpla de 2–3 ori pe an, de aceea nu mă alar-
masem până atunci. În plus, noi ne protejam. Odată 
luasem chiar și o pastilă de a doua zi.

Îmi iau însă un test de sarcină, mă duc în toale-
tă. Oroare! Iese pozitiv. Lumea mea se prăbușește! 
Știam că el îmi va spune să fac avort. Iar eu avort 
îmi propusesem, încă de când am auzit prima oară 
cuvântul, să nu fac niciodată așa ceva.

I-am spus, m-am dus la control. La ecografie, 
medicul îmi spune că am o malformație la uter și 
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că sigur voi naște un copil cu pro-
bleme, mai ales din cauza pastilei 
de a doua zi. Lumea mea era la 
pământ. […]

Ador copiii, iar atunci eram 
pentru prima dată mamă. Mamă 
ești din momentul în care copilul 
este zămislit în pântecele tău. Au 
urmat zile întregi de discuții, de 
frământări, de nopți nedormite.

El punea o presiune imensă 
pe mine, iar eu nu doream sub 
nicio formă să-mi clădesc vii-
toarea viață pe sfâșierea unei 
alte femei, cu un bărbat pe care 
nu-l iubeam și care nici el nu 
mă iubea, la rândul lui.

Iar să-mi omor copilul, pri-
mul meu copil, printr-un avort, 
care, chipurile, m-ar fi scăpat 
de probleme, m-ar fi sfâșiat pe 
mine. Și nu cred că mi-aș fi re-
venit vreodată, știind ce am făcut.

I-am spus însă că o să fac avort, iar el a promis că 
mă lasă în pace, după cum l-am rugat. […] Căutarea 
mea de atunci, preumblarea mea prin oraș, timp de 
o oră-două, nu o voi uita niciodată. Căutam un ca-
binet să fac avort, rugându-mă la Dumnezeu să nu 
găsesc niciunul. Și nu am găsit.

Deși eram într-un loc în care văzusem foarte 
multe, acum, în nebunia mea, nu le mai găseam, 
deși am întrebat. Am amânat avortul.

Mai aveam o săptămână și făceam 2 luni de sar-
cină. Îl chem pe el la o întâlnire într-un parc. Îi spun 
că nu am făcut avort și că m-am hotărât să păstrez 
copilașul, fără să cer nimic de la el. El a luat foc, s-a 
rugat de mine „să nu-i distrug viața”. […] Din nou, 
i-am spus că voi face avort, ca să pun capăt presiu-
nilor. Și alungându-mi toate gândurile din minte, a 
doua zi mi-am propus să mă duc la medic. Eram ca 
un robot, fără simțăminte.

Însă, în adâncul meu, așteptam ceva de la 
Dumnezeu. Să facă cumva… El…

M-am dus la o clinică unde știam sigur că voi 
găsi un doctor. Intru la ecografie, îi spun situația 
mea, că mă gândesc să fac avort. Îi spun și ce mi-a 
spus doctorul de la prima ecografie.

Doctorul îmi spune: „Este un copil perfect!” și 
că să mă gândesc bine până a doua zi, că ar fi păcat 
să… fac avort.

Deși momentele erau pline de o emoție de ma-
ximă intensitate, eu, totuși, în adâncul meu, aveam 
o liniște pe care nu o puteam nici explica.

Simțeam că… va fi bine… cumva. A urmat 
noaptea. A doua zi trebuia să mă duc la cabinet cu 
o decizie finală. Sarcina era deja destul de avansată, 
nu mai puteam amâna.

Nu - m i  mai  a du c 
aminte zbuciumul din 
sufletul meu din noaptea 
aceea. Știți de ce? Pentru 
că m-am rugat să-mi dea 
Dumnezeu în gând o so-
luție, astfel încât nimeni, 
dar nimeni, să nu sufere. 
Și mi-a dat.

Am primit un gând 
care mi-a spus ceva incre-
dibil: „Minte!” „Minte că 
ai făcut avort și păstrează 
copilul, crescându-l un-
deva departe, să nu afle 
el niciodată!”

M-am hotărât instant 
să fac exact așa. Atunci mi 
s-a întâmplat ceva incredi-
bil. S-a așternut în sufletul 
meu o liniște, o pace pe 
care niciodată, dar nicio-

dată în viața mea nu o mai experimentasem. Nimic 
nu mă putea tulbura. Puteau să fie împrejurul meu 
războaie, cataclisme, că nimic nu mi-ar fi luat acest 
simțământ adânc.

Am născut un băiețel perfect și frumos care este 
bucuria vieții mele. Tatăl lui a aflat târziu că eu am 
născut, a rămas șocat, însă nu s-a mai putut face 
nimic, mai ales că el chiar se căsătorise între timp 
cu prietena lui. Acum băiețelul meu e măricel, e 
foarte ascultător, cuminte și deștept.

M-am căsătorit la câțiva ani de la naștere cu un 
bărbat minunat, care îl adoră pe băiețel. Viața mea 
s-a schimbat, pentru că eu m-am schimbat și am 
ascultat de glasul conștiinței în cel mai important 
moment al vieții mele.

Lucrez acum în domeniul asistenței sociale, lup-
tând zi de zi pentru viață, viața copiilor, viața ma-
melor, contra avortului, sprijinind femeile aflate în 
criza de sarcină, pe care eu însămi am trăit-o.

Simt și trăiesc cu intensitate sentimentul că fe-
minitatea nu este deplină decât atunci când femeia 
devine mamă. Iar Dumnezeu iubește mamele, eu 
știu asta!

___
Elena C., 37 ani, București
25 ianuarie 2016

Mărturia integrală este postată pe www.femeiferi-
cite.com și este publicată în cartea „Mărturii des-
pre criza de sarcină. Femei fericite că au născut, 
femei care regretă avortul”.
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Mihaela-Cătălina, fetița noastră, 
a fost a noastră dintotdeauna. 
Ea doar s-a născut în altă parte, 
dar, când am întâlnit-o, am re-
cunoscut-o! A venit după multe 
frământări și o lungă disperare și 
am înțeles de ce a fost să fie așa, 
ce dar poate însemna ea și cum 
de poate fi o astfel de iubire așa 
de adâncă, nu doar un sentiment 
născut pe neașteptate!

Discutasem de 
câțiva ani cu soțul 
să adoptăm. Trecu-
sem de 40 de ani, nu 
puteam avea copii, 
așa că am hotărât 
că nu putem trăi 
degeaba, fără să dăm 
o șansă cuiva con-
damnat la a fi singur 
pe lume. În copilărie 
știam că vreau să dau 
o șansă unui copil ne-
dorit și visam să am o 
fetiță numită Cătălina!

Anii tot treceau, iar 
noi nu depusesem încă 
actele necesare adop-
ției, deși știam cam ce 
aveam de făcut.

„Complicată  
este viața asta!”
 
În cele din urmă, am depus dosa-
rul cu tot ce trebuia, am fost la un 
curs de parenting, am fost eva-
luați acasă și în 3 luni și jumătate 
am obținut atestatul.

Am aflat de la DGASPC 
despre Mihaela. Fetița și fratele 
ei mai mic s-au născut dintr-o 
relație de concubinaj iar mama 
ei a ajuns cu cei doi copii la un 

i-au despărțit, că poate ei îl îmbră-
țișează pe Ionuț, când ea tocmai 
plânge de dorul lui… Suferința 
despărțirii de fratele ei a fost cum-
va norocul nostru. E greu să știm 
că suntem fericiți cu prețul unei 
suferințe… Of, complicată este 
viața asta… Totuși, de când e aca-
să, ne-a spus de multe ori că s-a 

convins că o iubim, că e fericită 
alături de noi și a înțeles că ea 
și fratele ei au vieți diferite și 
că Ionuț e și el iubit.
 
„Simțeam din 
mânuța ei va-
luri de căldură 
și liniște”
 
Când am cunoscut-o și 
am ținut-o pe Mihaela 
pentru prima oară de 
mână, nu înțelegeam ce e 
cu mine, mă observam și 
nu înțelegeam de ce simt 
din mânuța ei valuri de 

căldură și liniște, de parcă 
eram prietene și o cunoșteam 
dintotdeauna. De aceea spun că 
nu am întâlnit-o, ci am reîntâl-
nit-o; nu am cunoscut-o, ci am 
recunoscut-o.

După vizitele standard, pe 24 
martie am preluat-o pentru pe-
rioada de încredințare în vede-
rea adopției. A fost exact cu o zi 
înainte de a împlini 8 ani. Când 
a înțeles că „legea a zis da”, a 
rămas mută de uimire și ușor-u-
șor a început să chicotească și 
toată ziua a țopăit. Știind că vine 
ziua aceasta, îi cumpărasem 
o bicicletă roz, am comandat 
tort… A fost o zi plină, avem 
pat mare și am dormit toți trei. 

Fetița noastră,
minunea noastră

centru de ajutor pentru mame. 
Dar, pentru că mama sa nu 
a mai dorit să își asume grija 
copiilor, aceștia au fost dați îm-
preună în plasament la o asis-
tentă maternală.

Din păcate, fratele ei a fost dat 
spre adopție altei familii, Mihaela 
fiind astfel despărțită de el. În pe-
rioada vieții cu mama 

biologică, deși se pare că a fost 
alăptată, Mihaela a avut rahitism 
într-o formă destul de avansată, 
cu ușoare tulburări neurologice. 
Din cauza aceasta, unii s-au spe-
riat de sechelele ei de rahitism și 
au refuzat-o. Acum face gimnas-
tică și ceva electroterapie. E din 
ce în ce mai bine.

Mihaela a suferit și încă suferă 
din cauza despărțirii de fratele ei. 
Mi-a spus că vrea să-l caute, dar 
cum lucrurile sunt prea compli-
cate, i-am sugerat să aștepte să fie 
major și doar să se bucure pentru 
el că are familie și e iubit și fericit! 
Da, dar atunci mă întreabă că de 
ce n-au iubit-o și pe ea, că de ce 
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Ea a adormit greu, vorbind și 
râzând iar în timpul nopții avea 
grijă să mă atingă, să fim împre-
ună. Acum are camera ei, dar 
tot mai cere să doarmă cu mine, 
are grijă să mențină contactul 
fizic, mâinile, picioarele sau ca-
pul le ține peste mine. Într-o zi 
a început să strige prin casă: „Ce 
bine că sunt aici!…”

„Voi să nu mă pă-
răsiți niciodată!”
 
Urmărim să înțelegem ce e în 
sufletul ei, dar încă mai ține 
câte ceva doar pentru ea, când 
face prostii, adică strică lucruri, 
când stă cu gândurile aiurea și 
mâinile lucrează singure. De la 
cursul făcut în decembrie la di-
recție, despre copiii care au su-
ferit traume, am înțeles că acești 
copii se comportă ca și cum ar fi 
mai mici ca vârstă, special parcă 
pentru a recupera ce au pierdut 
și strică lucruri pentru a primi 
atenție. Cătălina e foarte bine, 
dar are și ea toate acestea la un 
nivel mai scăzut.

Chiar dacă face și boacăne, nu 
mai putem înțelege viața dinainte 
de a fi ea! Cum am putut trăi fără 
ea?! Habar n-avem cum a fost 
posibil… E ca și cum fără ea nu 
avem rost, e aventura vieții noas-
tre! Doamne ajută să reușim! Am 
sărit deodată de la zero la 
a avea un copil cu tot 
bagajul lui de emoții, 
gânduri, fapte și parcă 
a fost dintotdeauna la 
noi! Ne amuzăm cum 
răscolește peste tot, 
cum caută prin cămară, 
cum își bagă nasul în 
toate, cum vrea să fie în 
mijlocul atenției. Când 
mâncăm la masă toți 
trei, stă cu mâinile pe 
noi, să ne simtă, mereu 
vrea contact fizic, să știe 
că suntem aici pentru ea. 
Într-o zi m-am trezit că-
mi spune: „Voi să nu mă 
părăsiți niciodată!”

bine că scoate emoțiile adunate 
și se manifestă. 

E greu, da, dar abia asta în-
seamnă să trăiești, mai ales când 
atâta ți-ai dorit și nu mai știi cum 
să-i mulțumești lui Dumnezeu 
că s-a milostivit să-ți îngăduie să 
ai, în sfârșit, un motiv să exiști… 
Și încă o dată oftezi și te minu-
nezi privind copilul că e adevă-
rat, e viu, e al tău, iar Dumnezeu 
a fost de acord cu asta și după 
ce ai plâns atât, Dumnezeu ți l-a 
scos în cale…

Noi suntem într-un vârtej de 
trăiri și trebuie câteodată să ne 
oprim ca să înțelegem că realita-
tea s-a schimbat! În ceruri rămâ-

ne scris, iar nouă ne rămâne 
doar să ne minunăm, a 
câta oară, oare, de magia 
adopției care schimba 
destine și, deși nu știi ce 
te așteaptă, nu te-ai mai 
întoarce niciodată la cum 
a fost înainte, nici să fie 
posibil…

 

___
L. Manea 
4 martie 2018

„Pentru noi, 
adopția chiar e 
magie curată!
 
Nu am știut de la început 
ca legea permite schimba-
rea prenumelui copilului 
adoptat, dacă se aduc 
motivații pertinente. Îna-
inte ea se numea Miha-
ela-Otilia. Dacă am aflat 
că putem schimba pre-
numele, am întrebat-o 
dacă e de acord cu Că-
tălina, numele la care eu 
visasem de atâta timp. 
Mihaela ne-a spus că nu mai 
vrea să fie strigată ca atunci când 
nu avea părinți și a fost total de 
acord să adăugăm si Cătălina. 
Așa că de multe ori o strig „Că-
tălina mea” și ea se prezintă de 
multe ori Cătălina.

O plăcere a ei este să o ducă 
tati în cârcă pentru că este puter-
nic și este baza noastră. Îmi dau 
seama câtă nevoie a avut și de 
figura paternă, de un tată…

E fericită, dar o ajung și pro-
bleme din urmă. În august, am 
observat că se trezește plângând 
noaptea și pleacă prin casă și 
adoarme pur și simplu căzută pe 
burtă pe canapea, în sufragerie. 
Psihologul a spus atunci că face 
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Veronica, cum ți-a venit ideea să începi colecția 
„Fiecare viață este un dar”, colecție ce cuprinde cărți 
cu subiecte mai delicate și mai puțin abordate în 
literatura pentru copii?

Am început să scriu și să ilustrez cărți pentru copii 
după 40 de ani. Interesant este că, încă înainte de 
a începe să scriu, am avut avut diverse experiențe 
care m-au ajutat să intru în contact cu subiectele 
abordate de mine ulterior în cărți: am fost volun-
tară la un centru pentru copii cu dizabilități, am 
luat o perioadă în vacanțe sau la sfârșit de săptă-
mână câțiva copii de la un centru de plasament. 
La un moment dat, am citit un articol din presa 
americană despre un băiețel cu boala oaselor de 
sticlă și m-a impresionat foarte mult. Am simțit 
nevoia să scriu și cărți în care personajele să fie 
și copii cu nevoi mai speciale. 

Astfel, am hotărât să încep o colecţie dedica-
tă special lor. Am intitulat-o „Fiecare viață este un 
dar”. Și care putea să fie prima carte din serie dacă nu 
„BEBE. O poveste din burtică”? Aici începe povestea 
fiecăruia dintre noi: cu nouă luni înainte de a ne fi 
născut. În această carte, cel care le vorbește copiilor 
despre fiecare etapă a vieţii din burtică este chiar Bebe, 
un bebeluș nenăscut, vesel și pus pe șotii. 

Colecția a continuat apoi cu „IOANA. O po-
veste despre Sindromul Down” în care Luca, un 
băieţel de 7 ani, află de la părinţii săi că va avea o 
surioară. Bucuria i se transformă însă în îngrijora-
re atunci când i se spune că ea are Sindrom Down, 

crezând că este vorba de vreun cadou pe care 
surioara sa îl primește, iar el nu.

A treia carte a fost „TUDOR. O poveste despre 
adopție”. Este o poveste emoţionantă cu ajutorul 
căreia părinţii pot explica adopţia în limbajul co-
piilor. „Mami mi-a spus că un copil adoptat este 
un copil foarte special. Are două mame. Asta în-
seamnă că este iubit de două ori mai mult”, spune 
Tudor, băieţelul pentru care inima mamei adop-
tive a devenit al doilea loc al nașterii sale. Ca și 
alţi copii care au fost adoptaţi, Tudor are multe 
întrebări și temeri, la care părinţii lui îi răspund 
cu dragoste.

Am fost întrebată de multe ori de ce scriu 
cărți cu subiecte greu de abordat. Le scriu 
pentru că fiecare viață este un dar, iar lumea, 
și în special copiii, au nevoie să afle acest lu-

veronica iani: 

Pentru că „Fiecare 
viață este un dar”

BEBE. O POVESTE  
DIN BURTICĂ

IOANA. O POVESTE  
DESPRE SINDROMUL DOWN
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cru. Cum putem să respectăm și să iubim un 
om, fie el născut său nenăscut, dacă nu îl cu-
noaștem? Știe toată lumea că inima unui copil 
nenăscut începe să bată la 16 zile de la con-
cepție? Că la 10-11 săptămâni de la concepție 
copilul posedă deja 90% din structurile prezen-
te într-un adult? Un copil nenăscut sau născut 
înseamnă IUBIRE. Un copil cu Sindrom Down 
are o supra-putere, pe care noi nu o avem: se nu-
mește IUBIRE necondiționată. Știm ce mare dar 
este adopția? Atât pentru copilul adoptat cât și 
pentru familie. Adopția înseamnă IUBIRE. Totul 
se reduce la IUBIRE. Iar ca să iubim este nevoie 
să CUNOAȘTEM. Sper ca aceste povestiri sa hrănească în sufle-

tele copiilor sămânța responsabilității pentru cel 
de lângă noi, sămânța pusă de Dumnezeu în 

fiecare om.

Ce planuri de viitor ai? Cu ce îți propui să ne 
mai surprinzi anul acesta?

Sper ca anul acesta să pot publica, tot în cadrul 
aceleiași colecții, „COPILĂRIA. O poveste des-
pre bucurie”, o carte despre tot ceea ce înseamnă 
copilăria, și „LEO. O poveste despre prietenie”, 
carte despre prietenia care se naște între un copil 
pe care noi îl numim ”normal” și altul, care are 
boala oaselor de sticlă. Iar pe viitor îmi doresc 
să continui colecția cu povești despre copii cu 
autism, nevăzători, cu deficienţe de auz.

 

___
Cărțile autoarei Veronica Iani pot fi găsite pe 
VERONICASTORIES.COM

TUDOR. O POVESTE  
DESPRE ADOPȚIE

LANSAREA CĂRȚII „IOANA. O POVESTE 
DESPRE SINDROMUL DOWN”, 
BUCUREȘTI, 2017

COPILĂRIA. O POVESTE 
DESPRE BUCURIE
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ÎN SĂPTĂMÂNA AVORTULUI eram deja prăbu-
șită. Am mers la o clinică particulară care nu efectu-
ează chiuretaje în zilele de sărbătoare, m au progra-
mat pentru data de 3 februarie. Era într o marți, ar 
fi trebuit luni, dar era sărbătoare. M am trezit amor-
țită și sfârșită în dimineața aceea, nu mai simțeam 
nimic, nici durere, nici tristețe… eram deja goală, 
deja moartă. […]

Cu cât mă apropiam de clinică, cu atât îmi era 
mai rău. Simțeam sfârșeală și că mă prăbușesc. Și 
ca pe un condamnat la moarte prietenul mă du-
cea de braț și mă privea din când în când și nu 
spunea nimic, dar era trist și îngrijorat.

Am ajuns la clinica unde mai așteptau câteva fe-
mei, toate mai tinere. M am „pregătit” pentru cri-
mă, m am schimbat și am intrat în așteptare. Una 
din tinerele de acolo era la primul copil. I se spuse-
se de medici că nu ar putea să aibă copii niciodată, 
dar acum era gravidă. Nu și dorea copilul pentru 
că nu era pregătită, fiind la facultate. Am ascultat o 
și mă gândeam că nu știe ce o așteaptă…. eu știam. 
Spunea: „Încă sunt la facultate și nu îl vreau, vreau 
să mă realizez profesional… nu o să mi distrug via-
ța pentru un copil”. Avea să vadă după scurt timp 
că alta era realitatea. A fost să fie prima care a intrat 
la chiuretaj. […]

Când au adus o eu așteptam cu celelalte femei 
la rând. Striga și plângea: „Copilașul meeeeeeu! 
Primul meu copilaș. Ce am făcut, Doamne???? 
Mi am omorât copilașul meu… Doamne, n am să 
mai fac asta niciodată.”

Plângea de ne am zguduit toate… Se făcuse tă-
cere. Medicul era și el trist și încerca să o consoleze. 
A plecat de acolo prăbușită, la brațul prietenului ei. 
Nu mai era persoana trufașă care venise. Era ceea ce 
aveam să fiu și eu curând, „o moartă vie”. […]

Am intrat în „camera morții” și am simțit miros 
de moarte. Am evitat să mă uit la instrumentele cu 
care se ucidea. A intrat medicul și m a consultat. […]

CA PE UN CONDAMNAT 
LA MOARTE PRIETENUL 
MĂ DUCEA DE BRAȚ ȘI MĂ 
PRIVEA DIN CÂND ÎN CÂND 
ȘI NU SPUNEA NIMIC

A văzut acul care urma să mă ducă la necunoș-
tință și serul din el.

Am văzut pereții albi ai cabinetului, albi și triști, 
am simțit prezența morții în cabinet.

Mirosea a moarte… am închis ochii și nu am 
mai simțit decât înțepătura acului. Apoi ceva s a 
întâmplat, ceva ciudat.

Visam că mă dau pe un tobogan portocaliu care 
avea din loc în loc pernuțe… pe una era un ursu-
leț… M am dat în toboganul acela care mă ducea 
undeva în jos. Apoi, brusc, m am trezit că pluteam 
în cabinet și mă loveam de pereți… mă simțeam 
ușoară ca un fulg.

Am văzut ca într un negativ pe medicul care își 
făcea treaba, pe anestezistă și pe asistentă lângă mine. 
Apoi am ieșit pe ușă și l am văzut pe P. în salon, aș-
teptând. Am auzit voci care mi spuneau „Gata, s a 
terminat, încet, te ducem noi la pat”. […]

Nu l am recunoscut nici pe P. Eram inconștien-
tă, transformată, o oroare a crimei, asta eram. Încă 
nu credeam că am avortat, dar am văzut sânge și 
atunci am știut că s a terminat… Nu am putut pleca 
de la clinică decât după patru ore. Nu puteam sta în 
picioare, mi era rău, cumplit de rău… Celelalte au 
plecat pe picioarele lor… eu nu am putut… În lo-
cul grijii de a nu ști ce o să fac cu copilul meu dacă 
îl voi naște, au apărut durerea, disperarea și dorința 
de a muri, mult mai cumplite decât prima…

___
Mărturia integrală este postată pe www.rupetacerea.ro  
și este publicată în cartea „Mărturii despre criza de 
sarcină. Femei fericite că au născut, femei care re-
gretă avortul”.

Diana, 31 ani
5 iulie 2016
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„Vrem să creăm o bază de unde să 
putem face grupuri cu nevoi spe-
cifice pentru mămici. Dacă sunt 
adolescente care sunt însărcinate, 
ele au nevoie de un grup aparte, 
pentru a putea interacționa, a se 
putea destăinui și pentru a putea 
să existe un efect terapeutic al gru-
pului respectiv. Avem parteneriate 
semnate cu Centrul Diaconia al 
Arhiepiscopiei Bucureștilor, către 
care am putut să trimitem acest 
caz și să se ocupe specialiștii de 
acolo. La fel, avem parteneriate 
încheiate cu DGASPC-urile Bu-
cureștiului. Și de acolo primim 
cazuri. Avem cazuri de mămici 

Situat pe strada Virgiliu nr. 
81, din București (stația de me-
trou Eroilor), Centrul oferă ser-
vicii de consiliere psihologică și 
asistență socială femeilor în criză 
de sarcină, iar uneori, în funcție 
de posibilități, și sprijin material: 
trusouri la naștere pentru bebe-
luși, produse de îngrijire pentru 
primele lor luni de viață, hăinuțe, 
decontarea unor ecografii.

De asemenea, centrul își pro-
pune crearea de comunități de 
sprijin pentru mame și progra-
me de responsabilizare a taților.

Centrele de sprijin în 
criza de sarcină salvează 

vieți și conștiințe

minore care au născut și care au 
nevoie de consiliere psihologică, 
de consiliere socială. Fie nu sunt 
susținute de familie și de tatăl 
copilului, fie nu au abilitățile 
necesare pentru a se descurca cu 
bebelușul și au nevoie de sprijin în 
acest sens. Mămicile intră în pro-
gramul nostru, dacă considerăm 
că le putem ajuta cu ceva, și, cu 
proces-verbal, primesc din partea 
centrului o anumită donație, fie 
în bani, fie în alimente, șervețele 
umede, scutece sau hăinuțe.”

Mirela Andrei, 
asistent social

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII 
„SFÂNTA ALEXANDRA ÎMPĂRĂTEASA”, BUCUREȘTI

CENTRUL PRAESIDIO, IAȘI

Centrul Praesidio pentru femeile însărcinate afla-
te în dificultate este un proiect al Departamentu-
lui Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al 
Arhiepiscopiei Iașilor. 

Scopul centrului este să ajute în mod concret, 
strategic și planificat femeile sau familiile care se 
confruntă cu o sarcină neașteptată, astfel încât avor-
tul să fie evitat, viața copilului salvată și situația fa-
milială sau personală să fie îmbunătățită.

Departamentul Pro Vita funcționează din anul 
2011 și are ca scop  salvarea, protejarea și îmbună-
tățirea vieții. Proiectele principale se concentrează 
în jurul informării și consilierii tinerilor, ajutora-
rea femeilor însărcinate aflate în dificultate, salva-
rea copiilor de la avort și sprijinirea familiilor cu 
mulți copiii. 

Tel Verde: 0800 800 116, număr cu apelare gra-
tuită, disponibil 24 din 24 de ore pentru femeile 
sau familiile care se confruntă cu o sarcină neaș-
teptată și au nevoie de sprijin.




