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Î

n ediţiile anterioare am povestit
despre
evaluarea echipei şi despre integrarea adolescenţilor în
companii. Ne bucurăm când putem contribui la viitorul acestor adolescenţi si ne
bucurăm când eforturile ne sunt răsplătite
prin realizările lor.
Când m-am apucat
din nou de scris, doream să continui povestea cu acţiunile lor
prezente, cu planurile lor de viitor, dar simţeam cămi scapă ceva. Dintr-o dată mi-am dat seama că uitasem de o vorbă a profesorului meu, Dr. Gherasim
Cătălin Marius – doctor in psihologie, care spunea
„nu construi o casă pe un izvor termal”.
Este foarte înţelept mesajul. M-am uitat la băiatul meu şi am analizat atent activităţile lui şcoalare
şi sportive. Pot fi acestea posibile fără efort, fără
încurajare?
Aici am vrut să ajung, ÎNCURAJARE, cum să
crească un copil fără încurajare? Cum să se dezvolte armonios?
În acest iureş al vieţii, cine mai are timp să încurajeze pe cine. Toţi avem griji, zile prea scurte pentru
câte avem de rezolvat, de unde şi timp să asculţi, să
încurajezi? Dificil, dar nu imposibil.
Brusc, prin minte mi-a trecut zâmbetul băiatului
meu. Un copil care merge la meditaţiile la matematică zilnic, pentru că-i este drag profesorul. Un om cu har, pe care
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după mulţi ani de la absolvire, încă îl vizitează elevii.
Un om care nu are nevoie de bani ci doar de compania copiilor. Trăieşte pentru ei, pentru a-i ajuta să
iubească matematica, aşa cum a făcut-o el.
Într-o zi friguroasă de noiembrie, m-am dus sămi iau băiatul de la meditaţiile de matematică. Am
intrat în casa domnului profesor Călin, o casă cu
camere mari, cu aer rustic, încălzită de sobă. M-a
întâmpinat acea căldură pe care mulţi am simţit-o
în casa bunicilor. La masă, domnul Călin stă de vorbă cu elevii, pe care-i
premiază cu bomboane şi care le dă acele
probleme de logică
din culegerea de matematică Gheba. V-o
amintiţi?
Domnul Călin are
72 ani, este un om
blând şi cu umor. Un
om citit, înţelept căruia îi place să ofere
şi care primeşte însutit admiraţia elevilor
lui, a părinţilor şi a
oamenilor care-i trec
pragul.
Vreau să trag un semnal de alarmă societăţii,
avem nevoie de oameni precum domnul Călin, acest
vârstnic care poate schimba destine, cu blândeţe, cu
răbdare, înţelegere, încurajare şi umor.
Avem nevoie de aceşti vârstnici care au experienţa anilor, care au răbdarea necesară de a ne asculta
şi care nu sunt în competiţie cu noi, ci sunt alături
de noi.
Haideţi să ne facem un bine şi să-i facem cât
mai prezenţi în vieţile noastre. Ne vor dărui amintiri
frumoase, ne vor da sfaturi înţelepte, ne vor încânta
cu poveştile lor şi ne vor ajuta să ne creştem copiii
armonios.
Claudiu şi Vlad, alături de alţi şi alţi elevi învaţă cu
plăcere matematica datorită domnului Călin. Materia care pe mulţi îi face să fugă de la ore sau cea care
le creează cele mai mari probleme, domnul Călin a
transformat-o într-o joacă.
Vă mulţumim pentru exemplul pe care ni-l daţi
domnule profesor.

