




 

 
 
 Dr. Robert Waldinger, psihiatru la Harvard Medical 
School, în „Studiul Harvard asupra fericirii” spune că 
„Relațiile puternice ajută la amânarea declinului fizic și 
mintal. Auto-îngrijirea organismului este importantă, 
iar cea a relațiilor este parte din ea”. Tratatul de 
psihoterapie de grup Irvin Yalom vorbește de aportul 
pozitiv și importanța grupului: universalitatea trăirilor, 
transmiterea informațiilor, altruismul, învățarea 
interpersonală, sentimentul de apartenență și împărtășire 
comună a factorilor existențiali. Relațiile cu însemnătate 
și sentimentul de apartenență la un grup, la o comunitate, 
reprezintă cel mai important indicator al unei vieți bune și 
fericite. Și mai mult, există o legătură directă între nivelul 
de fericire pe care îl avem în relațiile noastre și sănătatea 
noastră.
 Analizând cele de mai sus, Asociația Oameni Buni 
din Cluj-Napoca a inițiat grupul suport „Info la PUTERE!”, 
cu sprijinul OMV Petrom S.A. Întâlnirile s-au desfășurat 
săptămânal timp de trei luni cu persoanele cu diagnostic 
oncologic, sub îndrumarea coordonatoarelor Adela Baghiu 
și Lilla Bako. În ultima parte a broșurii, acestea vor povesti 
despre metodele folosite și temele abordate. 
 Dorim să fim sprijin, inspirație și model de urmat 
în lupta împotriva cancerului prin experiențele trăite 
de participantele la întâlnirile din cadrul grupului (și nu 
numai). Poveștile lor de viață sunt așternute în paginile 
următoare.



Povestea Biei

 Primul meu an de facultate a fost unul atipic - nopțile au 
fost pierdute cu dureri, nu cu muzică, serile de vineri în club au 
fost înlocuite de recuperarea din urma chimioterapiei, iar mintea 
mi-a fost acaparată de diagnosticul ce nu credeam că voi avea să-l 
rostesc vreodată: cancer.
 După o iarnă plină de stări febrile și viroze, puse pe seama 
alimentației specifice unui student căminist, am avut o serie de 
dureri de spate ce nu treceau nici în somn. Normal că și aici am 
avut explicații la îndemână, iar controlul medical nici nu mi-a trecut 
prin minte, dar odată ajunsă acasă, mai mult obligată, am mers 
la un specialist. Între timp, la axilă mi-a apărut un nodul vizibil 
cu ochiul liber care, însă, în mintea mea apăruse cu siguranță pe 
bază hormonală. Au urmat o serie de investigații de tot soiul, de la 
analize de sânge la ecografii și CT, rezultatul final venind în urma 
unei biopsii: limfom hodgkin stadiul III.
 În martie 2022, la 20 de ani, eram speriată de conotația 
cuvântului ,,cancer”, de efectele vizuale ce urmau să apară în urma 
chimioterapiei și de durerile ce parcă nu voiau să-mi părăsească 
corpul. Acum, în schimb, deși sunt încă în perioada tratamentului, 
mă prezint la fiecare cură încrezătoare și pregătită să fiu înțepată. 
Îmi port cheliuța cu mândrie și învăț să-mi ascult corpul.
 Obișnuiesc să fiu activă în societate, motiv pentru care 
m-am înscris în organizația studențească a facultății încă de la 
începerea anului universitar, iar singurul eveniment la organizarea 
căruia am participat activ de acolo a fost ToY- Training of Yourself, 
fără să știu atunci că avea să-mi schimbe viața.
 Ultima zi din cadrul acestui eveniment a fost la mai puțin de 
o săptămână după ce am aflat diagnosticul, în momentul în care 
m-am obligat să ies din casă doar pentru că refuzam măcar să mă 
gândesc la condiția mea medicală. Unul dintre exercițiile de acolo 
ne-a pus față în față cu cele mai mari temeri, iar a mea, atunci, 
era cancerul. Așa că am început să-mi aștern gândurile pe o foaie 
ruptă din agenda cuiva și, fără să realizez, să mi le întipăresc în 
suflet.
 Am scris despre cât de tare tânjeam după o îmbrățișare, 
despre nevoia de a mă simți auzită și mi-am pus întrebarea 
,,De ce eu?”, urmată rapid de ,,Dar de ce nu eu?”. Uram ideea 
de a mă (re)identifica drept pacient și eram într-o fugă continuă 



- de spitale și de mine. Cu toate acestea, cu pixul pe hârtie și 
sentimentele așternute mai înainte, am reușit să scriu cu ochii în 
lacrimi ,,Cancerul nu mă va opri!”.
 Acela a fost momentul meu. Atunci am simțit că mă 
prăbușesc și că zbor în același timp. Atunci mi-am imprimat în 
suflet ,,Nu mă va opri” atât de adânc încât a ajuns să-mi fie motto 
pentru boală. Tot atunci mi-am scris mie o scrisoare, fără să știu 
că avea să-mi devină obicei.
 Așa că, nu doar ca am hotărât că nu mă va opri, ci am 
descoperit liniștea ce mă cuprinde când îmi aștern gândurile pe 
hârtie. M-am descoperit pe mine vulnerabilă și am găsit frumusețea 
ce stă ascunsă în fiecare lacrimă. Am învățat să mă iubesc sub 
orice formă și atunci când mă privesc în oglindă reușesc să văd în 
spatele reflecției: the real me - fără măști și fără emoții ascunse 
printre firele de păr.
 Dragă cititorule, am să-ți împărtășesc secretul fericirii 
din spatele cancerului. Ești pregătit? Ei bine, acela ești chiar tu! 
Tu ești salvarea ta! Tu ești cel mai aproape de tine. Tu ești în 
permanență lângă tine. Tu iubește-te pe tine!
 Da, probabil nu pentru lecții de self-love ai venit aici, dar, 
sincer, eu prin cancer m-am regăsit pe mine și cel mai valoros 
lucru pe care ți-l pot spune este să nu mai lupți cu tine în lupta cu 
cancerul. Acordă-ți iubirea cuvenită și învață să faci ciocolată caldă 
(life saver).



Povestea Alinei

 Mă numesc Alina și în octombrie 2016 am fost diagnosticată 
cu cancer colorectal stadiul 4,  T4N2Mx. 
 Tocmai împlinisem 45 de ani... Am făcut 12 ture de chimio, 
28 de ședințe de radioterapie, operație de extirpare a întregului 
colon și rect și ileostomă de protecție, iar după 6 săptămâni 
repunerea în funcțiune. Am făcut ocluzie intestinală după 4 luni și 
iarăși am fost operată. După alte 3 luni am mai suferit o intervenție 
chirurgicală deoarece mi s-a depistat o tumoare benignă pe ureter 
și un polip care era gata să malignizeze pe Ampula lui Water. 4 
intervenții chirurgicale în 18 luni...
 M-am simțit ca într-un roller coaster. Nu mi-a fost ușor, dar 
am luat toate problemele pas cu pas și le-am rezolvat pe rând. 
Fiecare are propriul mod de a reacționa în fața bolii și asta este 
foarte ok, nu exista o rețetă unică. Trebuie sa faci așa cum simți 
că e cel mai bine pentru tine!
 Când afli diagnosticul de cancer, totul se zdruncină în tine 
și în jurul tău și nu prea vezi nici o rezolvare. Retrospectiv privind, 
totdeauna soluțiile mi-au fost la îndemână, erau la mine, atât doar 
că fie nu știam de ele, fie nu le vedeam. A fost foarte important să 
cred în soluțiile pe care le-am aplicat, să fiu înconjurată de prieteni 
și familie, să-mi spun cu voce tare nevoile (care difereau de la 
perioadă la perioadă). Nu am căutat pe net despre problema mea 
de sănătate, ci am întrebat medicul oncolog și chirurg tot ceea ce 
mă neliniștea. În permanență aveam o listă cu întrebări, întrebări 
la care primeam răspunsurile de la specialiști.
 Am aflat de existența unui caz care se asemăna cu al meu 
și am luat legătura cu persoana respectivă, dar numai pentru a 
mă informa ce aveam de făcut pentru a duce o viață normală 
după intervenția chirurgicală. Nu m-au interesat complicațiile care 
ar fi putut apărea, pentru că niciodată nu m-am identificat cu un 
număr. Nu am vrut să fiu o statistică, de aceea nu am crezut nimic 
din ceea ce m-ar fi descurajat.
 M-am lăsat pe mâna medicilor și a medicinei și am crezut în 
tratamentul pe care l-am făcut. Singurele locuri unde eu puteam 
interveni erau mentalul și sufletul. Așa că am luat cancerul ca pe 
o provocare și am transformat orice situație în avantajul meu. 
Știam că “în cancer se poate întâmpla orice”, așa că mi-am zis: 



“Perfect, înseamnă că mă voi vindeca!” Și chiar am crezut 
asta! Mental am lucrat cu mine secundă de secundă...în timp ce 
medicii și tratamentul își făceau treaba.
 Am încercat să înțeleg ce se întâmplă în corpul meu și de 
ce am voie sau nu am voie să fac din ceea ce-mi spuneau medicii, 
să înțeleg logic totul pentru a putea face toate conexiunile posibile 
când mergeam de la un specialist la altul. Am înțeles că perioadele 
de rău se vor termina odată cu finalizarea tratamentului, ceea ce 
mi-a dat o liniște incredibilă. Știam ca voi reveni la “forma inițială”, 
dar trebuia să am răbdare, pentru că “lupta” este de durată. M-a 
ajutat enorm să-mi fac planuri în continuare. Într-adevăr, am 
gândit pe termen scurt, dar totdeauna mi-am pus un obiectiv 
măreț, pentru a putea “privi” în viitor. Planurile pe termen scurt 
erau ceva de genul: săptămâna aceasta îmi propun să pun pe mine 
200 g sau să beau constant apă... Iar visul măreț era să merg la 
ski la final de sezon. Și da, am ajuns să schiez după radioterapie, 
să schiez și la 2 luni după operația de ocluzie și am ajuns de 
la 40 kg în primăvara lui 2017 la 53 kg în 2018. În 2019 am 
ajuns pe Vf. Negoiu, în fiecare sezon de iarnă schiez, vara practic 

mountain bike, înot, alerg 
și fac mișcare ori de câte 
ori am ocazia. Plimbările în 
natură mi-au redat bucuria 
de viață.
 Am înțeles ce înseamnă 
să îți trăiești viața, nu 
boala, să nu crezi în ceva 
ce te descurajează, să nu 
te compari cu nimeni, să 
trăiești fiecare clipă și atât 
cât e, să fie fain! Au trecut 
6 ani de când am auzit că am 
cancer și eu îmi trăiesc viața 
tot mai frumos și mă vindec 
cu fiecare om pe care-l ajut 
să “navigheze” prin labirintul 
bolii oncologice.
 Cred cu tărie că nu 
contează anii din viața 
noastră, ci viața din anii 
noștri!



Povestea Marianei Z

 Am 56 ani și m-am confruntat cu un diagnostic oncologic 
în urmă cu 5 ani, iar în momentul de față mă consider o 
învingătoare.
 Totul a început în 2017, când în urma unei investigații 
imagistice (mamografie și ecografie mamară) și a biopsiei primesc 
diagnosticul de carcinom mamar invaziv de tip cribriform grad 
Nottingham. Urmează o perioada a întrebărilor: de ce eu, de 
ce mie, de ce acum, cât voi mai trăi…, la care nu puteam găsi 
răspunsuri și în care am căzut la propriu din punct de vedere 
psihic. Nu voiam să accept acest diagnostic. Aveam impresia că 
sunt într-un vis urât din care așteptam să mă trezesc. M-am simțit 
pierdută și nu reușeam să îmi regăsesc echilibrul interior. Cu toate 
că cei din jurul meu îmi spuneau că o să fie bine și că există soluții 
la problema mea, eu vedeam doar latura întunecată a acestei boli. 
Căutam cu disperare o cale de ieșire. O prietenă bună mi-a spus: 
Dumnezeu te iubește! Iar în credință mi-am găsit puterea să mă 
ridic.
 Mi-am spus: poți alege să iți plângi în continuare de milă 
și să renunți la luptă sau să te ridici din starea în care ești, să 
accepți ceea ce ți se întâmplă, să-ți aduni toate forțele și să începi 
lupta cu ’’necunoscutul’’ care a venit la tine în vizită neinvitat. 
Acela a fost momentul cheie, în care am înțeles că lupta este doar 
a mea, că nimeni nu poate s-o ducă în locul meu și că trebuie 
să mă concentrez pe găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestei 
probleme de sănătate.
 Oncologul a stabilit traseul medical: intervenția chirurgicală 
(sectorectomie) și radioterapie. Din fericire nu a trebuit să fac 
chimioterapie (descoperind cancerul într-o fază incipientă), ci doar 
un tratament hormonal Tamoxifen+Zoladex pe termen lung (cel 
puțin 5 ani).
 În perioada de radioterapie am făcut și câteva ședințe 
de psihoterapie și onconutriție, care mi-au fost de un real folos, 
în acest fel reușind să aflu răspuns la multele întrebări care mă 
măcinau, direct de la specialiștii în domeniu. 
 Sunt o femeie specială, pentru că am în suflet răni care 
mi-au oferit lecții importante. Sunt mult mai puternică decât am 
crezut că pot fi vreodată. Atunci când spui că nu mai poți, mai poți 
puțin. În confruntarea cu o asemenea boală nemiloasă nu prea 



este timp de pierdut să-ți plângi de milă. Trebuie să accepți boala 
și să cauți soluții cât mai repede, pentru că ele există. Am învățat 
că factorul psihologic înseamnă extrem de mult în procesul de 
vindecare, că prin cancer nu trebuie să treci singur, iar atunci când 
simți nevoia să ceri ajutor, să o faci fără nicio reținere. Am învățat 
să mă prețuiesc mai mult pe mine, să mă cunosc mult mai bine, 
să fac lucruri care îmi aduc bucurie sufletului. Am învățat că dacă 
eu sunt bine cu mine, atunci și cei din jurul meu o să fie bine. Am 
înțeles că Dumnezeu ne dă încercări, dar ne dă și putere și răbdare 
să trecem peste ele.
 De 4 ani fac parte din familia Asociației Oameni Buni, 
unde mă simt acasă, printre ai mei. Pot spune că este cea de-a 
doua familie pentru mine. Aici, prin activitățile și proiectele pe 
care le facem, am parte de cele mai interesante experiențe de 
viață. Am reușit să descopăr laturi ale ființei mele neexplorate 
până acum și am găsit multă dragoste de viață, de oameni și de 
tot ce ne înconjoară. Mulțumirea sufletească că poți la rândul tău 
să fii sprijin, că poți să împărtășești din experiența ta, să arăți că 
există acea luminiță de la capătul tunelului, nu se poate exprima 
în cuvinte!
 Există viață și după diagnosticul oncologic!  Puteți să 
vă trăiți viața frumos în continuare, bucurându-vă la maxim de 
fiecare zi primită în dar de la Dumnezeu. Eu am ales să mă 
bucur de VIAȚĂ!



Povestea Simonei

 Dacă mi-ai cere azi să definesc ce înseamnă să fii 
supraviețuitor, ți-aș oferi un răspuns fără să stau prea mult pe 
gânduri, însă dacă m-ai fi pus în fața acestei întrebări acum 4 ani, 
probabil te-aș fi trimis la dicționar.
Atunci viața mea era perfectă, până să fie zguduită de acest 
monstru nemilos numit cancer. La 25 de ani, proaspăt căsătorită 
și cu un viitor ce nu prevedea probleme, mi s-a cutremurat tot 
universul sub picioare... Chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, 
am căzut la pat, crezând că mă lupt cu o banală gripă. Două luni 
mai târziu, am aflat că sunt în ring luptându-mă pentru viața mea: 
aveam cancer în ultimul stadiu, cu șanse infime de-a mai trăi... 
Limfom intramedular cu peste 90% celule canceroase în organism, 
mici tumori celulare care s-au luat la trântă cu mine! Curând, am 
realizat că sunt doar două tabere: învinși sau învingători. Orice ar 
fi fost, trebuia să biruiesc!
 A fost o luptă grea, am trecut prin momente înfiorătoare, 
de la atac cerebral și comă până la pierderea vederii și a vocii, 
pierderea abilității de a mă mișca, mânca sau gândi, imobilizată 
la pat cu pampers, două operații pe creier, radioterapie și 

chimioterapie, fără păr și plină 
de oboseală. Când credeam că 
nu mai este nicio cale, am auzit 
un ecou în sufletul meu: „cel 
ce vede Invizibilul, poate 
face imposibilul” – am privit 
spre cer și m-am înarmat cu 
mult curaj și răbdare, știind că 
Dumnezeu mută munții pentru 
cel ce are credință!
 Îmi amintesc de parcă ar 
fi ieri ziua în care m-am ridicat 
din pat singură după trei luni 
petrecute în „dormitorul din 
spital”. Când mi-am văzut chipul 
în oglindă, mi s-au umplut ochii 
de lacrimi – ajunsesem să nu mă 
mai recunosc... pierdusem tot 
ce credeam că e frumos... Însă 
același ecou, același răspuns la 



rugăciune, i-a șoptit sufletului meu „pană acum ai fost o omidă. 
Eu te voi face să înflorești asemeni unui fluture!”. Am șters 
lacrimile și am decis să îmi umplu ochii cu lumină, credință și curaj. 
Am decis să proclam viața peste trupul meu și să nu abandonez 
lupta, oricât de greu ar fi! 
 Există o rețetă universală a succesului? Cu siguranță nu! 
Dar pot să-ți împărtășesc micile mele secrete cu care m-am luptat 
cu cancerul și am trântit cu el de pământ! 
 Fiecare zi e o bucurie și fiecare oră, minut și secundă 
e o victorie. M-am îmbrăcat cu mulțumire și recunoștință pentru 
Dumnezeul care îmi dă și ziua de mâine. Am învățat să mă privesc 
în fiecare dimineață în oglindă și să îmi spun: „Nu ești singură! 
Încă mai poți! Nu ești învinsă!”. Am învățat că lucrurile se fac pas 
cu pas și că trebuie să-mi reclădesc sănătatea puțin câte puțin. Am 
învățat că îngrijorarea pentru ce va urma mă măcina pe interior 
și trebuia să o dau deoparte. Am învățat că pot să aleg să mă 
bucur pentru acele mici victorii pe care le câștig zilnic, victorii 
precum ridicatul din pat și pofta de mâncare, analize mai bune și 
prieteni care mă susțin, soarele zilei de mâine și credința clădită 
prin rugăciuni. 
 Un alt secret ce mi-a dat putere și mi-a despovărat sufletul a 
fost jurnalul meu de spital, căruia i-am povestit toate luptele mele 
sufletești și trupești, căruia i-am promis că voi lupta cu credința 
că pot învinge. Mi-am vărsat lacrimile pe paginile lui și mi-am 
așternut visele și promisiunile unei vieți de după diagnostic. Cred 
că de asta se teme cancerul cel mai mult: de bucuria vieții de după 
diagnostic și boală! Se teme că nu mai poate să-ți fure zâmbetul, 
se teme că vei începe să realizezi că ești o persoană minunată, 
înzestrată cu multă putere și curaj! 
 Și, poate cel mai important dintre aceste secrete a fost 
rugăciunea. Rugăciunea către un Dumnezeu care poate face 
imposibilul posibil, rugăciunea în care ceream stăruitor putere, 
curaj și viață! M-am agățat de Dumnezeu și mi-am ascultat 
medicii. 
 Oricât de greu mi-a fost să înțeleg „de ce eu, și de ce mie 
mi se întâmplă asta?”, acum, când anii au trecut nu aș da înapoi 
experiența acestei boli! M-a crescut, m-a maturizat, m-a umplut 
de înțelepciune și bucurie pentru fiecare zi pe care o trăiesc și 
fiecare lucru mărunt care mi se întâmplă și îmi aduce împlinire. 
M-am umplut de frumusețe asemeni unui fluture ce a evadat din 
coconul unei omizi!



Povestea Alexandrei

 La începutul verii anului 2019, la vârsta de 42 de ani, după 
o ecografie de rutină, urmată de mamografie, RMN, puncție și CT 
am primit diagnosticul de neoplasm mamar la un sân. De ani de zile 
urmăream periodic nodulul la sân, fiind asigurată constant că este 
benign. La prima ecografie la un alt medic am aflat că realitatea 
părea să fie alta. Prietena mea, medic radiolog inimos pasionat de 
senologie, mi-a fost alături pas cu pas după acea ecografie. Cu-
vintele sunt prea sărace pentru a exprima recunoștința pentru cât 
de mult a contat pentru mine în toată ”aventura” și pentru cât de 
mult m-a ajutat ca prietenă și ca medic. Ironia sorții, nicio clipă nu 
mi-a trecut prin cap să o întreb și să o rog să îmi facă o ecografie, 
fiind absolut convinsă că este doar ceva benign și nu are rost să o 
deranjez pentru ceva atât de simplu.
 În vara respectivă am trecut printr-o operație de dublă 
mastectomie cu reconstrucție imediată, cu o recuperare începută 
abia după 3 luni, din motive de vindecare lentă. Cazul meu poate 
fi descris ca fiind unul ”norocos”, nu a fost nevoie nici de chimi-
oterapie, nici de radioterapie. Urmez tratament hormonal pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani, fac analize periodice și sper să fiu cât 
mai bine posibil.
 În primă fază simți că sufletul ți se face bucăți, nu îți rămâne 
decât să te aduni și să te reconstruiești zi cu zi, proces care începe 
la o perioadă după ce afli diagnosticul și probabil continuă pentru 
toată viața. Cred că cel mai greu de gestionat este durerea pe care 
o provoci celor dragi, în condițiile în care abia poți să-ți gestionezi 
propria durere, neputință și furie.
 De dragul familiei extinse (care în definiția mea cuprinde și 
prietenii), pur și simplu, nu ai alternativă, ești aruncat în luptă, 
te mobilizezi cât de bine poți, speri să reziști tuturor procedurilor 
și speri să fii cât mai bine posibil, în același timp neuitând că ești 
un om, nu ești doar un diagnostic şi nu eşti doar o statistică.
 Familia mea extinsă m-a ajutat enorm, m-a susținut în 
toată această ”aventură”, continuă să o facă și mă inspiră. La fel 
și colegii mei, profesia fiind o parte importantă a vieții mele. De 
asemenea, micile bucurii și dezvoltarea personală ajută la a merge 
mai departe, a găsi noi sensuri și a evolua, neuitând totuși să nu 
te iei prea în serios. După ce treci de șocul inițial, după ce stabileș-



ti ”inginerește” ce ai de făcut (după ce ai cel puțin două păreri, 
dacă nu trei), contează foarte mult să încerci să îi ajuți cum poți 
pe cei care trec printr-o situație similară, este un sens al vieții pe 
care îl înțelegi după ce treci prin experiența unui diagnostic din 
sfera oncologică.
 Multă sănătate şi capul sus! Și nu uita înțeleptele vorbe: o 
luptă-i viața, deci, te luptă!

Povestea Nadiei

 În anul 2021, la vârsta de 47 de ani, în urma unui control 
ecograf la sân, mi-a fost identificat un carcinom mamar stadiul I. 
A urmat operația de sector la sân, radioterapie și hormonoterapie. 
În urma unor reacții adverse la hormonoterapie, a trebuit să fac 
histerectomie totală cu anexectomie bilaterală, în urma căreia a fost 
identificat un adenocarcinom de minimă deviație al colului uterin 
stadiul I, fapt pentru care a mai urmat o operație limfadenectomie 
laparascopică stadializare.
 În prima fază, la aflarea diagnosticului, am intrat într-o etapă 
de disperare și plâns, nu știam încotro să mă îndrept, nu știam 
exact ce etape trebuie să parcurg, era o lume cu totul nouă pentru 
mine. După vreo săptămână de plâns, văzând că cedează și soțul, 
am început sa gândesc: și fără tată... fetele mele sunt  pierdute. 
Dumnezeu mi-a dat putere, m-am întărit și am început să iau 
decizii, să parcurg pas cu pas drumul spre vindecarea mea.
 Acum, la un an și jumătate de la diagnostic, spun cu mâna 
pe inimă: tot ce am câștigat nici nu se compară cu ce am 
pierdut. În tot acest timp am evoluat mult: am învățat să-mi 
ascult corpul și să-mi liniștesc mintea, astfel încât corpul, mintea 
și sufletul să fie în echilibru.
 Am învățat să trăiesc fiecare clipă a vieții mele zâmbind 
cu ochii, zâmbind cu inima, zâmbind cu sufletul, zâmbind cu toată 
ființa mea.
 O minte liniștită și o inimă deschisă e tot ce avem nevoie! 
Sunt Recunoscătoare pentru tot și toate ce viața mi le oferă!



Povestea lui Bogy 

 În luna mai 2020 am fost la un control ginecologic. La 
ecografie s-a observat „ceva” și mi s-a recomandat un CT. S-a 
constatat că la ovarul drept am o tumoră de 25 cm și la stomac o 
alta de 5 cm. 
 A început tortura, gânduri... găsesc un medic care să mă 
opereze? L-am găsit pe Prof. dr. Valentin Muntean, pe atunci 
la Chirurgie 2 – îngerul meu de pe pământ! În timpul operației 
descoperă că mai era și o a treia tumoră, pe ovarul stâng. Și 
iată-mă fără stomac și fără ambele ovare. Am stat 14 zile la 
terapie intensivă. În iulie încep chimioterapia. Am făcut 8 ședințe 
de chimio și am fost selectată într-un program de studiu de caz, 
program care se desfășoară și acum.
 Fetița mea, care la descoperirea diagnosticului avea 3 ani 
și jumătate, a fost cea mai mare motivație ca să lupt cu cancerul! 
Pentru ea am vrut să trăiesc, fiindcă nu mi-am putut imagina că ar 
putea trăi fără mamă!
 Soțul meu e un om fantastic, el a crezut în mine de la 
început! Cât am fost internată a construit o casă de apiterapie. 
Acolo cred eu ca am prins putere și albinele cu zumzetul și vibrațiile 
lor naturale m-au făcut să vibrez și eu „sănătos”. Albinuțele, fiica 
mea și soțul meu sunt elementele care se regăsesc pe pictura 



făcută pe cicatricea rămasă după operație în proiectul (On)Cool 
Art realizat de Asociația Oameni Buni.
 Privind în urmă la traseul meu, îmi dau seama că a fost o 
perioadă foarte grea, dar speranța și voința de a trăi sunt cele 
care m-au făcut să văd dincolo de boală! Am avut timp să-mi 
regândesc viața și să încep să trăiesc, să trăiesc în prezent și să 
nu fug spre viitor. 
 Sunt o norocoasă! În urma acestei experiențe am ajuns la 
concluzia că am primit mai mult decât mi s-a luat!

Povestea Soranei 

 În august 2020 am fost diagnosticată cu cancer la colul 
uterin, stadiul 3. Am făcut 5 sesiuni de chimioterapie, timp de 2 luni 
și jumătate, radioterapie și mai apoi 4 ședințe de brahiterapie. Cu 
”răspuns complet la tratament”, nu a mai fost nevoie de operație! 
Sunt o supraviețuitoare de cancer!
 Două lucruri mă caracterizează: mamă și supraviețuitoare 
- azi, după aproape doi ani de la încercarea grea, dar și cea mai 
mare binecuvântare primită în dar - cancerul!
 În momentele cele mai grele, în care fiecare respirație era 
un început de atac de panică, atunci când toată ființa mea mirosea 
și la propriu și la figurat apropierea morții, atunci când nici eu 
și nici cei din jur, îngroziți de chinul neputinței, nu știam cât de 
tare putem spera la vindecare... În acele momente am învățat 
să fiu ”altfel”. Și încet – încet, acel ”altfel” mi-am dat seama 
că era de fapt ceea ce uitasem eu demult, uitasem de mine, 
de vechea Sorana, de copilul din Sorana. Ha-ha-ha.... da! Noua 
(vechea) Sorana este acum neînfricată, veselă, fericită și iubește 
viața și prietenii, zâmbetele și soarele iar fiecare răsărit este un 
”reminder”!
 Puterea mea stă în mine și în sufletul meu, acolo unde 
Dumnezeu a pus bunătate și curaj și forța de a vedea frumosul 
vieții în ochii copiilor, în râsetele prietenilor, în diminețile senine, 
în fiecare zi, în fiecare greutate aparentă. Am învățat că starea 
mea de bine depinde numai de mine și știu acum că inima mea 
trebuie să fie fericită.



Povestea Ioanei

 Povestea mea începe în 
luna martie 2019. Am început 
de la un consult reumatologic și 
la final să aflu că am carcinom 
mamar invaziv stâng, stadiul III 
A. O veste primită la 40 ani... 
M-a cam dat peste cap puțin, 
mai ales că în familia mamei, 
toți au murit de cancer, diferite 
tipuri, înainte de 60 de ani. 
Doar mama mai trăiește. M-am 
gândit la acest diagnostic, fără 
panică, doar o bătaie rapidă a 
inimii: ce fac eu acum?... Apoi 
am tras aer în piept si i-am spus 
soțului meu cu o voce calmă “ 
am cancer la sânul stâng”. A 
încremenit pe scaun o vreme, 

apoi a zis: mergem la doctor și vedem ce avem de făcut.
 Băiatul era în grupa mare la grădiniță și el a fost motivul care 
m-a dus mai departe și mi-a adus liniște și siguranță. Experiența 
chimioterapiei, a mastectomiei și a radioterapiei nu a fost chiar 
așa de rea. Lângă mine a fost permanent prietena mea Raluca. A 
venit de fiecare dată cu mine, dis de dimineață, la tratament, a 
stat cu orele pe coridoarele spitalului, în parcul din fața Institutului 
Oncologic, să aștepte terminarea chimioterapiei și să mă ducă 
acasă. Ralucăi îi voi fi recunoscătoare toată viața!
 Nu am avut stări de rău, greață sau disconfort accentuat; 
doar un gust metalic în gură, fix așa cum era în copilărie, când 
puneam limba pe lamelele bateriilor din acea vreme. Și asta mă 
amuza mereu, gândul la copilărie!
 Eram obosită și fără prea multă poftă de mâncare, dar 
nu era o starea rea. Dormeam mult. Mastectomia am facut-o în 
septembrie 2019, la Institutul Oncologic. Am o cicatrice tare 
frumoasă, îmi place de ea. Iar când am fost pictată în cadrul 
proiectului (On)Cool Art al Asociației Oameni Buni, arăta chiar 
sexy.
 Nu m-am întrebat niciodată de ce mă pedepsește 
Dumnezeu, pentru că eu nu vad experiența mea ca o pedeapsă, nu 



m-am gândit deloc că am greșit cu ceva! A fost întreruperea vieții 
mele agitate, exact când trebuia. Nu am privit în tragic această 
provocare, am luat pas cu pas fiecare etapă așa cum venea ea, 
fără să fac scenarii, căutând și găsind soluții, bucurându-mă de 
oamenii dragi care mi-au fost aproape și pe care i-am întâlnit 
mai apoi în calea mea. Nu e o pedeapsă de la Dumnezeu, știu că 
Dumnezeu nu pedepsește! E doar o pauză de la tot ce făceam în 
momentul diagnosticului.
 Zâmbiți, chiar dacă nu vă prea vine. Pe mine m-a ajutat 
mult!

Povestea Alinei D

 În septembrie 2021, soțul meu a observat că sânul meu 
stâng era inflamat (eu nu observasem). Am început să fac diverse 
investigații (ecografie mamară, mamografie, marker tumoral, 
analize hormonale) și toate au ieșit perfect.
 La început de decembrie 2021 am făcut biopsia. Rezultatul 
a fost carcinom mamar stâng stadiul 3B triplu negativ. Aveam 50 
de ani, nu mai fusesem niciodată bolnavă, cardul meu de sănătate 
nu fusese niciodată folosit. Eram foarte speriată, stresată, nu 
știam ce urmează. Familia, prietenii, cunoștințele au fost șocați de 
diagnostic! Dar m-au susținut și încurajat. În ianuarie am început 
chimioterapia, 8 ședințe la Cluj-Napoca, eu fiind din Baia Mare.
 M-am îngrozit de ce am văzut în spital... persoane 
degradate fizic și psihic, tristețe, disperare, frică, deznădejde! În 
acel moment mi-am spus că eu nu voi ajunge niciodată în starea 
aceasta! Și mi-am promis mie că voi face tot ce ține de mine 
să rămân într-o stare bună atât fizic, cât și psihic! Am apelat la 
psihologi, nutriționiști, am ieșit zilnic la plimbare, m-am îngrijit, 
mă dădeam zilnic cu cremă, îmi puneam un ruj vesel pe buze. 
Și mă mai rugam, făceam meditații, ascultam muzică, citeam și 
socializam cât de mult puteam. Dumnezeu și familia mea mi-au 
dat putere să fac toate aceste lucruri pentru mine.
 Într-o zi, fiind la spital și așteptând rezultatul de la 
scintigrafie, plângând cu capul pe umărul soțului meu, d-na Doctor 
mi-a spus: “e normal să fiți îngrijorată, dar să știți că noi avem 
soluții la orice problema”. Acela a fost momentul când s-a produs 
acel de-click în mintea mea. Din clipa aceea am știut că mă voi 
vindeca! Vindecarea este în noi! Eu am vorbit mereu despre 



boala mea, nu m-am închis în mine. Asta m-a ajutat foarte 
mult!
 Pe parcursul tratamentului de radioterapie am stat la Cluj-
Napoca o lună și jumătate. Spre sfârșitul tratamentului am aflat de 
Asociația Oameni Buni, unde am găsit persoane deosebite, gata 
oricând să te ajute, să te sprijine necondiționat, să te îndrume 
dacă era nevoie. Am găsit căldura unui loc unde vrei să te întorci 
mereu! M-am înscris în grupul de sprijin “Info la PUTERE!”. A fost 
pentru mine ca o gura de oxigen. Am trăit acolo emoții pe care nu 
le-am mai simțit niciodată! Am simțit și înțeles că ”prin cancer 
nimeni nu trebuie să treacă singur”, sloganul acestei Asociații 
de Oameni Buni! Am auzit acolo poveștile de viață ale unor femei 
puternice, care au învins această boală de mai multe ori. Puterea 
stă în noi! Împreună suntem mai puternici!

Povestea Biancăi

 Povestea mea a început așa: o oboseală cronică, oricât 
dormeam nu aveam energie, eram epuizată. La câteva luni am 
simțit un nodul la sân… fuga repede la control. Deși la ecografie mi 
s-a spus ca sunt într-adevăr simpli noduli, începe ”distracția” când 
la biopsie rezultatul este cancer la sân. Gradul de multiplicare era 
foarte accelerat - 70%! Astfel am fost pusă în fața bolii așa pe 
grabă, fără prea mult timp de gândire. Am început chimioterapia, 
cea mai agresivă posibilă deoarece și cancerul meu era agresiv și 
triplu negativ. Din 2 în 2 săptămâni am făcut perfuziile, am avut 
reacții foarte mari la chimio. Dar m-am mobilizat și în tot timpul 
acesta am fost prezentă la muncă, în viata familiei și peste tot. 
 După terminarea chimioterapiei am făcut operația de 
mastectomie totală și la 3 luni am reușit să fac și cealaltă operație 
(mastectomie la sânul sănătos și reconstrucție la ambii sâni). 
Urmează încă 8 ture de chimioterapie pentru prevenție.
 În paralel cu tratamentul oncologic am făcut și terapie 
pentru minte și suflet! Consider că este extrem de importantă! 
Legat de sentimentele care m-au încercat, au fost multe: tristețe, 
furie, îngrijorare, milă, anxietate și la final depresie.
 Acum sunt bine! Îmi vine să asociez boala cu nașterea, 
a fost greu, dar îmi amintesc doar perioada de bine, de liniște și 
de împăcare! Motivația mea a fost fiica mea, familia și eu. Pentru 
prima dată m-am pus pe primul plan și m-am împăcat cu mine. 



Am căutat medicii cu care am rezonat și am reușit să am încredere 
maximă în ceea ce au zis și am făcut tot ceea ce mi-au spus. 
Nu recomand citirea pe Google! Din contră, întrebați medicul, 
chirurgul orice vreți să știți și insistați până înțelegeți.
 Să vă iubiți pe voi înainte de toate! Și să aveți multă 
răbdare cu voi!

Povestea Marianei C

 Am 41 ani si am două minuni: o fetiță de 2 anișori și o 
adolescentă de 16 ani. Lupta mea împotriva bolii a început exact 
după ce fetița cea mică a împlinit un anișor. Pe fondul unei răceli 
care cu greu a trecut, am dezvoltat o sinuzită care a durat mai 
mult de o lună de zile și așa am ajuns la un consult ORL. De 
la acel consult și până să fiu diagnosticată cu cancer, a fost mai 
puțin de o lună de zile. In 17 octombrie 2021 aveam să aflu că, 
dintr-o persoană fără antecedente medicale am devenit pacient 
oncologic. Aveam un diagnostic Limfom Non Hodgkin Folicular, 
stadiu 3b gradul 1-2.
 Am făcut 6 ședințe de chimioterapie, tratament ce mi-a adus 
minunata veste că sunt în remisie. Din august 2022 fac ședințele 
de imunoterapie, tratament ce se întinde pentru o perioada de 
2 ani, care are ca și scop să mențină remisia pentru o perioadă 
cât mai îndelungată. În momentul de față mă simt bine, m-am 



reîntors la serviciu.
 Mi-am adunat toate gândurile, simțirile și m-am agățat de 
ceea ce am avut și am: un Dumnezeu bun și îngăduitor, o familie 
minunată, un medic excepțional și prieteni adevărați. Am știut că 
voința mea împletită cu ajutorul lor îmi vor aduce victoria. Am 
învățat să accept ajutorul și să îl cer atunci când am nevoie. Am 
învățat să caut resurse și puncte de sprijin pretutindeni. Așa am 
ajuns să cunosc cele mai empatice fete de la Asociația Oameni 
Buni, care m-au ghidat și mi-au adus răspunsuri la întrebări, m-au 
ajutat să accept realitatea și să găsesc soluții, am râs și ne-am 
încurajat reciproc, puterea lui ÎMPREUNĂ a făcut miracole.
 In perioada de chimioterapie am zile bune și mai puțin 
bune, însă cu ajutorul medicamentației totul devine gestionabil 
și cu puțină voință se trece cu bine și peste această etapă. Au 
fost și zile cu emoții și frici, însă atunci când povara tratamentului 
simțeam că mă apasă, spuneam o mică rugăciune miraculoasă 
,,Doamne Isuse Hristoase, fiul și cuvântul lui Dumnezeu miluiește-
mă pe mine păcătoasa.” Miraculoasă? Daaa, miraculoasă deoarece 
liniștește sufletul împovărat, iar această rugăciune oarecum 
reglează și respirația (1, 2, 3, 4 inspir și 1, 2, 3, 4 expir). Tot în 
momentele acelea puțin mai delicate m-au ajutat cuvintele cuiva 
drag sufletului meu: ,,încearcă să îți faci planuri pentru anul viitor, 
iar dacă nu reușești încearcă să te rezumi la luna viitoare. Dacă 
nici așa nu reușești, concentrează-te pe ziua de astăzi, iar dacă 
până și atât îți vine greu de realizat, încearcă să te rezumi la ora în 
care te afli. Dacă și asta pare imposibil de realizat concentrează-
te pe minutul în care te afli și dacă și acest lucru devine imposibil 
focusează-te pe respirație”. Și uite așa cu ajutorul respirațiilor 
profunde am depășit și acele zile mai puțin bune. În toată această 
călătorie alături de boală am căutat mereu să fiu optimistă, dar 
echilibrată, căutând totodată și soluții, am încercat să îmi filtrez 
informațiile legate de boală, am evitat cât am putut informațiile de 
pe „doctor Google”!
 Trăiți clipa, bucurați-vă de fiecare respirație, trăiți în prezent 
și bucurați-vă de tot ceea ce aveți, impregnați-vă mintea cu 
mesaje de mulțumire, cele mai puternice afirmații pozitive, pentru 
tot ceea ce v-a adus ziua care se încheie.



Testimonialele coordonatoarelor grupului suport 
Info la PUTERE!:

Adela Baghiu - Atunci când am fost întrebată de Alina Nistor, 
președinta Asociației Oameni Buni, dacă aș vrea să ținem un grup 
de suport cu pacienții oncologici, m-am bucurat foarte tare pentru 
că era o dorință care stăruia demult în sufletul meu, dar aveam o 
oarecare teamă. Ea mi-a răspuns cu multă încredere „crede-mă, 
ești pregătită!”. Cu multă emoție am început întâlnirile în grupul 
”Info la PUTERE!”: multă bucurie de viață și de noi experiențe și 
provocări împărtășite, care au venit ca un suport pentru întregul 
grup. Cele mai dese situații pe care le-am auzit „de la fete” au 
fost: ”Am crezut că vom veni aici și vom plânge și vom găsi multă 
tristețe, dar nu este deloc așa. Aici este despre bucurie și drag de 
noi! Mă bucur din suflet că am decis să particip și mi-am lăsat frica 
deoparte!”.
 Ni s-a întâmplat de multe ori să vină vecinii din birourile 
învecinate să ne spună ca ”Am crezut că sunteți cu adolescenți, nu 
cu doamnele cu diagnostic oncologic, atât de multe râsete am auzit 
și poftă de viață!”. Zâmbind le răspundeam că suntem adolescenți 
în suflet!
 Despre asta este vorba în mare într-un grup de suport. Un 
proces prin care trecem împreună, fără să dăm sfaturi, împărtășind 
din propria experiență, cu atenție spre noi și spre ceilalți, un loc 
în care risipim din temeri și descoperim bucuria de a fi împreună, 
un loc în care ascultăm și suntem ascultați, un loc în care ne 
simțim în siguranță cu provocările noastre, în care experimentăm 
siguranța în relații și contribuim la bucuria celorlalți și a noastră. 
Sunt mulțumită și recunoscătoare pentru acest grup!

Lilla Bako - Pentru mine, implicarea în acest grup de suport a 
venit cu multă emoție și responsabilitate, fiind conștientă în 
același timp că rolul nostru, ca și coordonatori de grup, este de 
a fi niște modești ghizi în procesul de autodescoperire a fiecăruia 
în parte. Această experiență prin care trec participanții este una 
de introspecție profundă, în care te întâlnești cu părți din tine de 
care uneori ne-am obișnuit să ne detașăm, în care învățăm să 
comunicăm deschis, să cerem și să primim ajutorul pe care uneori 
familia și cei apropiați nouă nu știu să ni-l ofere, oricât de mare le 
este dorința în acest sens.
 Am întâlnit aici persoane minunate, fiecare poveste de 



viață auzită a fost ca o regăsire și îmi confirmă încă o dată că dacă 
avem curajul să vorbim deschis despre ceea ce este cu adevărat 
important pentru noi nu ne vom simți niciodată singuri.

Despre organizarea grupului Info la PUTERE!

 Teme principale: Cinem suntem? Care sunt resursele 
mele? Care sunt emoțiile mele? Ce este autoacceptarea? Cum am 
grijă de mine? De ce este atenția cea mai mare putere a noastră? 
Cum pot să mă bucur mai mult? Ce iau cu mine si cum integrez 
asta în viața mea?
 Temele de lucru sunt temele personale care s-au deschis 
în întâlnirile avute, pe baza temelor principale pe care le-am lucrat.

 Toți participanții trec printr-o situație comună: provocarea 
bolii oncologice, indiferent de etapa în care se regăsesc și 
descoperă că inclusiv provocările vieții și provocările emoționale 
sunt aceleași. De multe ori participanții la grup s-au regăsit în 
aceleași teme, asta dându-le putere să vorbească cu deschidere 
despre situațiile cu care s-au confruntat sau se confruntă: iertarea, 
credința, emoții (frică, furie, dezamăgire, neputință, recunoștință, 
încredere), cum spun NU la ce nu e bine pentru mine, sensul, 
pierderea unui animal iubit, divorțul, gura lumii, conștientizarea 
resurselor și a modului în care vreau să-mi trăiesc viața.
 Una din temele lucrate de grup, “gura lumii”, a rezonat cu 
fiecare membru al grupului și a fost lucrată printr-o reprezentantă 
adunând în primă fază toate comentariile pe care le face ”gura 
lumii”, iar mai apoi prin răspunsuri date acestor comentarii.

Cum se desfășoară o întâlnire?
• Cum începe grupul? Crearea mediului de siguranță și 
aducerea atenției în aici și acum sunt importante pentru 
fiecare întâlnire. Realizăm acest lucru prin exerciții de rol și 
improvizație. Aceste exerciții au scopul de a ” încălzi” grupul 
pentru exercițiul principal. Obiectivul încălzirii este de a-i face pe 
oameni dezinhibați, să devină conștienți de începutul sesiunii și 
astfel sunt mai predispuși să se exprime prin acțiuni care într-un 
alt context ar fi bizare.
• Exercițiile de respirație și relaxare, salutul din priviri sau cu 
o parte a corpului, oglindirile, sociometriile și jocurile de atenție 



și de încredere au fost apreciate de grup.
• Fiecare întâlnire se continuă cu exercițiul principal, care 
este legat de tema întâlnirii: sunt exerciții care pot să se desfășoare 
în grupul mare, în grupuri mici sau individual. Încheierea acestui 
exercițiu se face de fiecare dată prin împărtășirea, în limitele 
proprii fiecărui participant, a ceea ce am simțit, cu ce ne-am 
identificat la ceilalți, ce resurse am avut în situația respectivă și 
cum le-am folosit și ce anume din situația respectivă ne ajută și 
dorim să integrăm mai mult în viața noastră.
• Una dintre participantele la grup, în întâlnirea pe tema 
Resurse în care s-a lucrat individual prin desen, s-a reprezentat 
pe sine ca resursă iar provocările recidivelor au fost reprezentate 
de o apă oprită din când în când de pietre mai mari sau mai mici, 
uneori bolovani. Conștientizarea a fost că ultima piatră apărută 
nu a făcut altceva decât să curețe apa. Cancerul a fost văzut ca 
resursă pentru iertarea proprie și a celorlalți, fapt care simbolic 
a curățat apa, a adus, așa cum participanta a mărturisit, mai 
multă claritate, liniște și siguranță.
• Partea de final - integrarea. Exercițiul de final se concentrează 
pe o reflecție asupra a ceea ce am descoperit la noi sau la ceilalți, 
ce m-a bucurat și ce vreau să integrez în viața mea.

Ce metode folosim?
• Sociometriile sunt tehnici experiențiale care ajută la 
integrarea fluidă și auto-direcționată a grupului. Ele permit 
fiecărui membru să se vadă ca parte esențială dintr-un întreg, 
dar și să vadă componența grupului conform unor criterii 
importante pentru grup în acel moment (informații personale, 
vârstă etc.) sau să răspundă la întrebări importante pentru 
grup în acel moment (de exemplu, în ce măsură rezonăm cu o 
anumită temă). Ele cresc coeziunea grupului și sentimentul de 
siguranță, ne ajută să ne creăm o hartă mentală a conexiunilor 
prezente.
• Exercițiile și jocurile de improvizație ne pun în mișcare 
atât corpul fizic, cât și imaginația, creativitatea și spontaneitatea. 
Scopul lor este ca participanții să intre într-o stare de relaxare 
activă, să îi încălzească mental și emoțional pentru exercițiile care 
urmează. În fiecare joc avem un obiectiv, un scop, o problemă 
de rezolvat, respectând limitele impuse de lumea imaginară a 
jocului. Mintea noastră se va concentra pe aceste obiective, vom 
interacționa activ cu ceilalți participanți în momentul prezent și 



astfel jocul trezește în noi reacții spontane, adaptate  la ceea 
ce se întâmplă acum, reacții libere de schemele cognitive și 
emoționale din care acționăm în mod obișnuit și încărcate de 
energia vitală activată.
• Tehnicile de psihodramă sunt și ele strâns legate de 
experimentarea creativității și spontaneității. Jacob L. Moreno, 
părintele psihodramei, spunea că spontaneitatea operează în 
prezent, aici și acum. Ele propulsează persoana spre un răspuns 
adecvat la o situație nouă sau un răspuns nou la o situație veche. 
Aflarea diagnosticului oncologic vine cu o serie de provocări care 
necesită adaptarea la un nou stil de viață, la un nou mod de 
funcționare, iar activarea acestor energii vitale pot fi chiar acele 
metode de coping care ne ajută să avem un răspuns nou în 
momentele cele mai dificile.

Beneficiile unui grup de suport/De ce să vii la un grup de 
suport?

• Contribuția la bucuria celorlalți: au fost momente în 
grup când bucuria transmisă prin glume și autoironii au deschis 
foarte tare grupul și ne-am bucurat de ore de veselie și râs.
• Călătoria în grup - cu ce teme au venit, ce au descoperit, 
cum a intervenit grupul cu propria experiența, de la TREBUIE 
să am un scop în care îmi găsesc bucuria. Ca și coping pozitiv 
în atitudinea față de boală, spontaneitate și creativitate, despre 
exerciții, warm-up Yalom și Psihodrama.
• Un sistem de suport eficient, care îți validează 
emoțiile și experiențele, te înțelege, te simte. Persoanele 
din jurul nostru, uneori chiar cu cele mai bune intenții, pot să 
nu fie pregătite să fie acolo pentru noi așa cum am avea nevoie 
sau să fie copleșite de propriile emoții sau griji. La un grup de 
suport învățăm cum să fim acolo unii pentru ceilalți și să creăm 
un spațiu de siguranță unde să ne simțim liberi să împărtășim 
orice, unde nu există subiecte tabu sau nevoia de a “cosmetiza” 
realitatea, pentru că nu vom fi judecați, nimic nu va fi “prea 
mult” sau “prea puțin”.
• Mai aproape de tine însăți, prin ceilalți. Confruntarea 
cu un diagnostic oncologic ne poate afecta percepția de sine, 
modul în care gândim și simțim despre noi înșine și felul în care 
credem că ne percep ceilalți. Uneori trebuie să renunțăm, chiar 
temporar, la anumite roluri, de exemplu cel profesional, sau să 
ne readaptăm funcționarea din altele, cum ar fi rolurile din viața 



personală. În aceste momente este natural și util să apară în noi 
unele întrebări: Cine sunt eu cu adevărat? Ce este într-adevăr 
important pentru mine? Ce înseamnă aceste roluri în viața mea? 
Care sunt valorile mele centrale și cum fac ca acestea să fie 
prezente în viața mea de acum? În aceste momente este un 
mare ajutor să avem în jurul nostru persoane care ne oglindesc 
în procesul nostru de regăsire de sine.
• Reziliență în fața incertitudinii. În urma primirii 
diagnosticului oncologic ne apar în minte o mie de întrebări, legate 
de ce tratament ar trebui să urmez, de familie, de viața noastră 
de acum înainte. Trebuie să luăm multe decizii importante, 
uneori sub presiunea timpului, alteori și cu intervenția familiei 
sau prietenilor care își doresc toți să ne ajute. Este normal 
să avem momente de confuzie profundă, de deznădăjduire, 
uneori chiar de disperare. În aceste momente este o resursă 
incredibilă să ai în jur persoane care sunt în diferite etape ale 
procesului și sunt deschise să împărtășească perspectiva lor: 
unii abia au aflat diagnosticul, alții fac diferite tratamente, 
pentru alții tratamentul este deja încheiat și revin la activitățile 
dinainte de boală. Conștientizăm că nu trebuie să trecem prin 
această experiență singuri, că în fiecare etapă sunt lucruri pe 
care pot să le fac pentru mine și am în față exemple concrete 
despre ce înseamnă viața după diagnostic. Desigur nu există o 
rețetă universal valabilă, dar fiecare experiență împărtășită ne 
îmbogățește și ne deschide spre a vedea soluții și a ne conecta 
cu dorința de a face față acestei provocări în felul în care este 
cel mai bine pentru noi.

Care au fost problemele la care am vrut să răspundem?
• nu ne ascultăm cu adevărat, oamenii sunt cufundați în 
propriile probleme - Sorana
• nu toți sunt pregătiți să fie acolo pentru tine, chiar dacă tu 
ești conștientă și poți formula ce ai nevoie - Ani
• presiunea celorlalți în cum trec prin procesul tratamentului, 
nimic nu TREBUIE, poți să îți găsești propria cale
• pot să învăț de la cei care sunt mai în față în acest proces, 
este normal să nu știi de la început ce vrei, să nu simți vinovăție, 
pentru că nu ești singura care a avut momente în care a pierdut 
speranța sau nu vedea o soluție. Cei care au trecut deja prin 
asta îți pot spune că e parte normală a procesului



Cum se leagă sănătatea emoțională de vindecarea 
fiziologică?
 Creierul nostru și sistemul nervos, sistemul hormonal 
și sistemul imunitar funcționează în strânsă interdependență și 
nu pot exista unul fără celălalt. Dacă învățăm să avem grijă de 
experiența noastră mentală, emoțională și spirituală, creăm practic 
contextul în care corpul nostru poate să își canalizeze resursele 
spre vindecarea fiziologică.

Ce putem să luăm pozitiv din experiența asta?
• Boala ca și binecuvântare. Mesajul cel mai puternic la care 
grupul a ajuns a fost: Nu iubesc boala, dar iubesc omul care am 
devenit datorită bolii!
• Reziliență, mecanisme de coping: sunt important/
importantă, puterea este în mine, am grijă de corpul și psihicul 
meu.
• Importanța relației cu familia: de multe ori boala te 
îndreaptă spre ceea ce e cu adevărat important, familia și cei 
dragi și apropiați ție.
• Să nu pun presiune pe mine pentru lucrurile mărunte pentru 
care mă stresam altădată.
• Să renunț la situații și oameni care nu îmi fac bine, să învăț 
să spun NU altora și DA mie.
• Să îmi recunosc feminitatea, să mă bucur de viață.
• Iertarea adevărată: mă iert pe mine și pe cei din jurul meu.
• Bucurii simple care sunt importante, gătit pentru familie, 
conectare cu natura, timp pentru mine, pentru citit, timp cu 
prietenii, călătorii.
• Suportul unor persoane de la care nici nu te aștepți.
• Spiritualitate, credință, rugăciune.

 Dacă vrei să aflii mai multe despre ce înseamnă viața de 
după diagnosticul oncologic sau vrei să intri în contact cu oricare 
din protagonistele poveștilor sau cauți o persoană sau grup cu care 
să împărtășești din experiența cu boala oncologică, scrie-ne pe 
proiecte@asociatiaoamenibuni.ro, mesaj pe pagina de facebook a 
Asociației Oameni Buni sau ne poți contacta la telefon 0748 197 
888.
 Suntem aici pentru tine! Prin cancer nimeni nu trebuie 
sa treacă singur!



Dacă ne-am mai naște încă o dată, 
cu siguranță ne-am naște în grup.

     J.L.Moreno
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