In momentul in care mi s-a cofirmat de catre
medici ca este ceva in neregula cu Alexandru,
nu as fi putut sa imi imaginez ca poate fi ceva
bun in toata povestea asta. Ca orice parinte, am
intampinat venirea lui pe lume cu bucurie si
am proiectat asupra lui asteptarile si sperantele
mele de a avea un copil care nu putea sa fie
altfel decat perfect. Cand am sosit cu el de la
spital, imi imaginam ca singurele neplaceri vor
fi colicile obisnuite; in timp, pe masura ce
observam faptul ca progresele sale sunt mai
mici decat ale altor copii de varsta lui, spaima a
inceput sa puna stapanire pe mine, totul culminand cu aflarea
vestii ca
Alexandru va fi un copil “special”. A urmat o perioada destul de lunga in care
m-am zbatut intre sentimentul ca mi s-a facut o nedreptate, apoi am inceput sa
ma culpabilizez si sa caut motive pentru care a fost posibil sa se intample asa
ceva, teama pentru viitorul sau si al nostru ca familie ma paraliza. Abia in
momentul in care am reusit sa accept diagnosticul lui, am inceput sa ies din
cosmarul care ma coplesise. In prezent cred ca si eu si Alexandru facem
recuperare si evoluam in paralel: eu invat sa imi vindec sufletul si mintea de
trauma prin care am trecut ca sa pot face tot ceea ce este mai bun pentru
Alexandru si pentru familia mea, iar el invata sa faca ceea ce un copil obisnuit
face de la sine. Handicapul lui Alexandru este in continuare o incercare foarte
grea pentru mine si pentru familia mea, dar m-a fortat si sa ma autoeduc.
Programul sau de recuperare m-a obligat sa fiu organizata, trebuie sa imi
gasesc mereu resurse de creativitate pentru a-l stimula si pentru a face placuta
orice activitate de invatare, incerc sa ma informez in legatura cu orice terapie
care l-ar putea ajuta, ma straduiesc sa imi cultiv rabdarea greu pusa la incercare. Faptul ca am trecut
printr-un asemeanea soc cred ca m-a ajutat sa evoluez ca om. Am fost nevoita sa renunt la orgoliul de a
avea un copil perfect, sa invat sa fiu intelegatoare fata de cei care din nepricepere staruiesc cu privirea
asupra lui Alexandru, durerea m-a sensibilizat si m-a facut sa fiu mai compasiva fata de toti care trec

prin momente grele. In timp, toate sentimentele de negare a handicapului lui Alexandru , de culpa, de
revolta, de frustrare, de disperare s-au sedimentat si, in prezent, in ciuda greutatilor de zi cu zi, ma bucur
de progresele lui Alexandru si incerc sa aiba o viata de familie fireasca.

