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Nosce te ipsum - această inscripţie gravată pe frontispiciul Templului din Delphi, defineşte un
principiu de viaţă, o condiţie vitală pentru a ne parcurge drumul în viaţă, pentru a ne realiza
visele.
Cunoaşterea începe cu sinele, cu microcosmosul în care trăim, iar printr-o constantă raportare
la lumea în care trăim putem defini macrocosmosul.
Astfel ne-am decis să pornim în căutarea unor răspunsuri ce ulterior ne vor defini
personalitatea, dar, în acelaşi timp, şi rolul în societate.
Elementele cheie pentru a realiza această devenire: onestitate, corectitudine, adevăr,
bunăvoinţă, ambiţie, cele cinci virtuţi, enunţate de Confucius, stau şi la baza proiectului “Probitas”
iniţiat de Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara, un curs de instruire
a viitorilor jurnalişti ai României europene.
Pe parcursul a zece zile, tinerii participanţi au avut oportunitatea de a descoperi adevăratele
valori morale, de a trăi experienţa carierei de jurnalist.
Formarea abilităţilor necesare pentru cariera de jurnalist a presupus un şir de cursuri zilnice, pe
următoarele teme: “Modelele comunicării”, “Principiile jurnalismului”, “Introducere în tehnica
redactării”, “Editarea şi producerea materialelor audiovizuale” etc. Teme de specialitate, însă
discuţiile şi dezbaterile nu s-au limitat doar la ele, ci s-au transformat în adevărate în debate-uri
filozofice cu referiri la mari personalităţi, precum Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Edgar Allan
Poe, Emanuel Kant.
Am avut prilejul de a cunoaşte oamenii locului, de a vorbi cu ei despre viaţa lor cea de toate
zilele, de a ne întâlni cu autorităţile locale şi de a dialoga despre problemele cu care se confruntă
acum, în pragul integrării României în Uniunea Europeană.

Astfel drumul a fost mult mai uşor de parcurs, având un model demn de urmat chiar în faţa
noastră.
Am avut ocazia de a fi alături de oameni de excepţie, fiecare dintre ei constituind un model
pentru împlinirea visului nostru. Unindu-ne forţele, am lucrat ca o adevărată echipă, guvernaţi de
gândul succesului absolut, de dorinţa de a dovedi faptul că imaginaţia, inspiraţia, talentul creator
pot transcende banalitatea viaţii citadine cu care eram obişnuiţi, reuşind să găsim în zona rurală
temeiurile mitice străvechi ale poporului român.
“Probitas” a devenit astfel un simbol pentru noi toţi, un simbol al cunoaşterii, al devenirii, al
libertăţii de a visa şi de a transforma visul în realitate.
Cu toţii suntem acum pregătiţi pentru această încercare şi conştienţi că vom dovedi
profesionalism, dar, în acelaşi timp, şi devotament pentru profesia aleasă.

Am verificat activitatea centrelor, care, în
urma unei profunde analize, s-au dovedit a fi
în plin progres, dezvoltare perceptibilă în toate
domeniile.
Concluzia a fost mai mult decât
satisfăcătoare, prin urmare mi-am continuat
investigaţia spre părţile “motorii”.
Absolut incredibil!
Am constatat cu stupoare că defecţiunea se
afla într-un punct vital al “organismului”, cel
locomotor, cel care sta la baza oricărei
activităţi, în punctul de susţinere.
Am contactat membrii acestei zone pentru a
determina cauza stagnării şi inacţiunii sale.
Mesajul a fost suprinzător: coordonatorul a
refuzat implicarea lor la proces, astfel optând
pentru excluderea din “zborul” meu, pe
considerentul că sunt ineficienţi.
Extrem de dezamăgiţi de situaţia în care se
aflau, au decis să îşi ducă mai departe
existenţa, cu acceptul stigmatului de “membri
dispensabili”.
Situaţia a trebuit remediată urgent! Astfel,
am consultat coordonatorul responsabil
pentru defecţiunea cauzată de acest
comportament.
Răspunsul său categoric a elucidat
presupusul “mister”: vina nu-i aparţinea căci
interes de partea lui a existat, însă membrii au
refuzat adaptarea la un stil nou, la o
schimbare ce implică atât un progres, cât şi o
îmbunătăţire a existentei lor.
Indubitabil, adevărul se afla undeva la
mijloc: firea conservatoare a membrilor ar
putea fi cauza unei împotriviri, însa o bună
coordonare ar fi putut stârni interesul lor; pe
de altă parte, am convingerea că noul “prefix”
a răspândit un model de existenţă în care
punctele motorii sunt dispensabile, iar tendinţa
aceasta a găsit susţinători într-o perioadă
extrem de scurtă de timp.
Priveam cu tristeţe spre linia de sosire… un
nor cenuşiu a acoperit cerul; însăşi natura
simţea un dezechilibru, simţea cum visul meu
se năruie cu fiecare clipă care trece.
Mă aflam la o “răscruce”, căci decizia ce
urma să o iau, devenea esenţială existenţei
mele.
Gândul eşecului mă tulbura adânc… Nu! Nu
puteam să renunţ! Era visul meu! Era şansa
mea de a dovedi că pot să mă ridic, că pot
zbura, ca ceilalţi!
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Am aşteptat cu nerăbdare sosirea noului secol, intrarea în mileniul
trei, încurajată de o ultimă speranţă… un gând care păstra vie
succesiunea anotimpurilor, ciripitul păsărelelor, curgerea râurilor,
mersul trenurilor, tropotul cailor, eternitatea mea… ideea că noul
“prefix” ar fi simbolul unei schimbări, al unei metamorfozări, credinţa
că raţiunea, mentalitatea şi stilul meu de viaţa vor scăpa de
închistare, de limitare, de presiunea şi dispreţul vecinilor mei şi,
precum un fluture eliberat de cochilia sa, să se înalţe şi să urmeze
curentul european.
Şi, iată, timpul a sosit să dovedesc faptul că pot accepta
provocarea şi, în acelaşi timp, o voi onora cu buna îndeplinire a
tuturor sarcinilor, responsabilităţilor ce îmi revin.
Vestea cea nouă mi-a străbătut întreaga fiinţă, informând fiecare
parte membră despre evenimentul ce urma să aibă loc. Am făcut
primul pas şi, cu toate că realizam că efectul era departe de mine,
simţeam că tot ce mă înconjoară participă la zborul meu. Însă un
simplu mesaj nu era suficient; pentru ca scopul să fie atins şi
îndeplinit cu mândrie, participarea la acţiune era esenţială.

Stau şi aştept ca cineva să-mi spulbere această linişte, care mă
ofileşte, mă ruinează. Aş putea ajunge chiar un cimitir de suflete
pierdute, dar totuşi am o ultimă speranţă... În tine. În mine.
De fapt, în toţi.
Cea care moare ultima este speranţa. Eu încă sunt aici, mă auzi,
mă vezi, înseamnă că speranţa mea încă mai trăieşte. Comoditatea
mă străpunge şi mă guvernează, din cauza ta dar şi din cauza mea.
Însă el, simplul sătean, mă menţine în viaţă, prin simpla-i existenţă.
Individ care-şi duce crucea, în ciuda încercărilor nemiloase la care
este supus. El îndură tot, căci nu-şi găseşte un loc în societate.
Cuvântul său a devenit neînsemnat.
Voi sunteţi mulţi şi, totuşi, puţini. Aş încerca să vă enumăr, să vă
numesc, dar nu pot, căci visul meu este acela de-a vă trezi la viaţă,
iar nu de-a vă extermina. Viaţa mea este şi viaţa ta. De fapt, viaţa ta
este viaţa mea, cu toate necazurile, cu toate împlinirile.
Au fost mulţi care au încercat să schimbe ceva, să facă ceva, dar
nu destui. O istorie am, pe care mi-au prelungit-o până-n prezent. De
ce, nu ştiu!
Acum mă hrănesc cu ultimele firmituri ale trecutului. Singura sursă
de energie a existenţei mele atârnă de dorinţa ta de a schimba ceva,
de a te face auzit. Un glas este o simplă adiere, însă vocile voastre
pot provoca o furtună.

IOANA BOGDANA BOCANCEA
Liceul “Nikolaus Lenau” Timişoara
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Şi atunci m-am întors spre ei şi am zis:
“Trebuie să reuşim! Toţi ne privesc şi aşteaptă
să ne prăbuşim! Trebuie să găsiţi o modalitate
de a colabora! Trebuie să mă ajutaţi să mă
înalţ! Este datoria voastră!”
Povestea nu se termină… ea se
înfrumuseţează şi se îmbogăţeşte cu fiecare
clipă din viaţa noastră.
Fiecare dintre voi este responsabil de
sfârşitul povestirii, totul este în mâinile
voastre. Profitaţi de această şansă de a oferi
lumii o poveste fabuloasă!

CORINA ROXANA CIUPAGEA
Universitatea de Vest Timişoara

Astfel am început să antrenez fiecare parte membră, dar am
acordat prioritate centrelor nervoase, puterii minţii.
Într-un interval de timp impresionant, transformările erau vizibile, iar
paşii spre linia de finish se succedau alert.
”Vecinii” mei urmăreau traseul ca pe un spectacol, apreciind fiecare
reuşită. Totuşi, priveau cu îndoială fiecare pas, ştiind că încercarea
nu este uşoară, căci ei înşişi au străbătut şi înfruntat aceleaşi
provocări.
Deşi mă aflam la începutul drumului, forţele mă părăseau. Simţeam
cum mecanismul întâmpină dificultăţi din ce în ce mai mari. Timpul
mă presa şi, astfel, am hotărât să caut răspunsul printr-o coborâre
spre sine, căci sistemul nu putea fi reparat din exterior.
Era imperioasă şi absolut necesară o cercetare în detaliu a fiecărei
erori.

CORINA ROXANA CIUPAGEA

Poţi privi cum decurg lucrurile fără a te implica, dar nu poţi trăi
ştiind că alţii vor avea de suferit de pe urma inconştienţei tale, fără ca
ei să aibă vreo vină...
Acest gând mă determină pe mine să încep o nouă zi, o nouă
viaţă, fără a-i judeca pe cei noi, pe cei puri.
Ce te determină pe tine să-ţi contiunui viaţa, aşa cum o vezi?
Probabil speranţa de ceva mai bun. De altceva. Lucru care trebuie
făcut din proprie iniţiativă: trebuie ca tu şi eu să conlucrăm pentru a
schimba ceva... Doar astfel, eu îmi voi putea împlini menirea, iar tu
vei putea fi, cu adevărat, tu...

IOANA BOGDANA BOCANCEA

Universitatea de Vest Timişoara
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