Fair-play in viață!!

Aceasta a fost tema întâlnirii profesorilor și studenților din cadrul Universității de
Stat de Educație Fizică și Sport din Moldova cu domnișoara Nadejda Usatîi,
reprezentanta Asociației ,,Moldova pentru viață”, în calitate de invitată și vorbitoare.
De comun acord cu administrația Universității, întâlnirea a fost organizată la 06
noiembrie 2018, în Sala mică a Senatului Universității.
Fair-play-ul este o noțiune din sport și ea desemnează un comportament cinstit față de
adversarul împotriva căruia concurezi. Dacă în sport fair-play-ul aduce apreciere celui care îl
practică, ce înseamnă și ce consecințe are fair-play-ul în afara arenei sportive?
În primul rând, să ne gândim care sunt primii noștri concurenți în viață. Cu cine
concurăm noi pentru a sta în brațe la mama, a primi primii prăjitură, a beneficia primii de o
jucărie? Cu frații.
Dar, ne facem mari și cel mai adesea concurența din copilărie dispare și ne dăm seama
că cei care ne ajută cel mai mult sunt frații și surorile.
Poate la fel se întâmplă și cu colegii de bancă din copilărie. Iar uneori cu colegi de
serviciu.
De fapt, dacă noi ne-am da seama, am vedea că, pe lângă concurența dintre oameni, tot
oamenii sunt cei care ne ajută cel mai mult.

Așa este și în sport: da, o echipă concurează cu alta, un sportiv concurează cu altul, dar
ce ar fi dacă nu ar mai exista cealaltă echipă, celălalt sportiv? Cu cine am mai juca, ce am
face singuri? Nimic.
Așadar, și în sport și în viață, de fapt suntem mai mult coechipieri cu ceilalți decât
concurenți.
De aceea fair play-ul nu este doar o corectitudine față de adversar, ci și o regulă de
bună conviețuire cu coechipierul.
Prin aceasta, fair play-ul este necesar și mai mult în afara stadionului decât pe stadion.
Vorbim despre un caz foarte special și foarte delicat.
Ce înseamnă criza de sarcină?
Criza de sarcină este momentul și situația când o femeie însărcinată ia în considerare
sau este presată să facă avort din motive independente de cursul sarcinii. Iată câteva cazuri:
nu este căsătorită; tatăl copilului nu vrea copilul; este încă studentă; nu are serviciu; nu are
casă; are un proiect important la serviciu și nu vrea să lipsească; are deja 1 sau 2 copii etc.
În acel moment, apare o criză, o nepotrivire, între cursul firesc al sarcinii și nașterea
copilului, pe de o parte, și frica de schimbarea pe care copilul o aduce în viața și în planurile
ei.
În criza de sarcină, femeia însărcinată și/sau cei care îi cer să facă avort văd copilul ca
pe un adversar.
Dar vor trece anii și acest copil cel mai adesea este sprijinul mamei. Marele fotbalist
Cristiano Ronaldo și celebra cântăreață Celine Dion sunt astfel de exemple! Cristiano
Ronaldo glumește câteodată cu mama lui și îi spune „Mamă, ai vrut să mă avortezi, iar astăzi
eu susțin familia”.
Și cine ne ajută să fim fair play cu copilul? Cine ne ajută să înțelegem că nu este
necesar să îl scoatem din joc pentru a ne fi nouă bine? Cine ne ajută să nu îi luăm copilului
posibilitatea de a crește mare, de a se bucura de viață?
Ceilalți coechipieri, dacă o iubesc pe mamă cu adevărat. În primul rând tatăl copilului.
Și apoi toți cei care o știu și care o pot ajuta: părinții mamei, prietenii mamei, un preot, un
profesor, un șef de la serviciu. Cu toții au făcut echipă cu femeia însărcinată în diferite, cu
toții sunt datori să fie fair play cu cel mai tânăr și cel mai vulnerabil membru al echipei,
copilul pe care mama îl poartă în pântece. Să nu îl considere un adversar care trebuie
eliminat.
Dacă nu vor o sprijini pe mamă, nu doar copilul va ieși din joc, din viață, ci și ei vor
pierde ceva unic din frumusețea vieții, ceva ce nu vor putea recupera niciodată.
Concluzia întâlnirii a fost clară pentru toți participanții și este una care a adus emoție
și bucurie: e firesc să ajutăm, suntem OAMENI când ajutăm.
La sfârșit, a fost vizionat un clip despre oamenii puternici din lumea sportului, care
caută să-și ajute adversarul, oameni care îi încurajează pe cei din jurul lor să devină ca și ei,
exemple,
oameni
integri.
Clipul
se
poate
urmări
la https://www.youtube.com/watch?v=CNNAqAJ256U
Nadejda Usatîi a asigurat că, dacă ne asumăm angajamentul pentru viețile copiilor,
putem spera că viața noastră se poate schimba în bine, prin lumina pe care fiecare copil o

aduce în lume. ,,Căutați să-i sprijiniți pe cei din jurul vostru, fiți eroi, exemple pentru că
iubirea îi înalță pe oameni și îi întărește sufletește! Fiți motivați să vă ridicați, pentru
ridicarea este mai importantă decât căderea!” a fost îndemnul Nadejdei pe final.
Reprezentanta Asociației a oferit în dar bibliotecii Universității un set de cărți, precum
și calendare de buzunar, pliante informative și reviste ,,Pentru viață” tuturor celor prezenți.
Au fost aduse alese mulțumiri domnului Dumitru Eșanu, Prorector Educație și Sport,
precum și doamnei Viorica Calugher, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar la
catedra Științe Psihopedagogice și Socioumanistice, director Departament Studii, pentru
frumoasa colaborare, pe care participanții la eveniment doresc să o dezvolte în continuare!

