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În perioada iulie 2015 – 

aprilie 2016, Asociaţia 

Alfa Grup (Promotor de 

Proiect), în parteneriat cu 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj 

(Partener 1) şi Asociaţia 

Serviciul de Ajutor Maltez 

în România (Partener 2), 

derulează un proiect soci-

al, denumit sugestiv 

„Familii de sufl et”.

Scopul proiectului este de a 

crea o reţea locală şi regională 

de servicii sociale, care să îm-

bunătăţească măsurile de com-

batere a discriminării grupuri-

lor de copii afl ati în situaţii de 

risc şi să contribuie la creşte-

rea gradului de incluziune so-

cială a acestora. Vizaţi sunt 100 

de copii, 60 dintre ei provin din 

centrele de plasament din ju-

deţul Cluj şi 40 aparţin famili-

ilor comunităţii rome din co-

muna Dragu, judeţul Sălaj.

Reţeaua, care activează sub 

numele “Atelierul de fapte bu-

ne”, şi-a propus să atragă în 

proiect un număr de minim 

350 de persoane din rândul 

autorităţilor locale, mediului 

de afaceri şi societăţii civile 

din judeţele Cluj şi Sălaj, prin 

introducerea unei metodolo-

gii de lucru inovatoare. Aceas-

ta implică, pe lângă altele, for-

marea a 30 de specialişti din 

structurile DGASPC şi a 20 de 

specialişti din cadrul reţelei 

create, în vederea iniţierii unor 

modele noi de lucru cu copi-

ii şi tinerii defavorizaţi.

La fi nalul celor 11 luni de 

activitate, va fi  predat autori-

tăţilor competente un plan de 

intervenţie, pentru implemen-

tarea lui în folosul altor copii 

afl aţi în situaţii similare.

Acţiunile întreprinse până în 

prezent au fost de informare şi 

conştientizare, pentru că impli-

carea în viaţa copiilor din co-

munitatea noastră este esenţia-

lă pentru viitorul societăţii. Ast-

fel, persoanele interesate pot 

afl a detalii despre proiect şi des-

pre cum ar putea să-l susţină, 

în cadrul evenimentelor organi-

zate de Asociaţia Alfa Grup, de 

asemenea, consultând site-ul 

www.familiidesufl et.ro, pagi-

na de Facebook „Familii de su-

fl et” şi urmărind presa locală.

În data de 2 decembrie 2015 

au fost demarate înscrierile în 

program, pentru voluntarii ca-

re şi-au manifestat dorinţa de 

a deveni o “familie de sufl et”. 

După completarea unui for-

mular de înscriere şi în urma 

susţinerii unui interviu, în ca-

re li s-au adus la cunoştinţă 

condiţiile ce trebuie îndepli-

nite pentru a adera la proiect, 

viitoarele „familii de sufl et” 

au participat la un curs de pa-

renting, susţinut de specialişti 

din domeniu şi au primit Ma-

nualul „Familiei de sufl et”. În-

scrierile în program continuă 

şi în 2016, doritorii pot să con-

tacteze organizatorii la adre-

sa de e-mail alina.goia@al-

fa-grup.com, sau la numărul 

de telefon 0752 934 658.

Pot deveni o “familie de su-

fl et” persoanele care doresc să 

ajute copiii cu vârste cuprinse 

între 7 şi 18 ani, din centrele 

de plasament clujene sau pe 

cei din familiile sărace de romi 

din comuna Dragu, judeţul Să-

laj. Cum? Doritorii pot petre-

ce timp, periodic, cu unul sau 

mai multi copii, îi pot susţine 

să-şi dezvolte aptitudinile şco-

lare, artistice, sportive etc., îi 

pot însoţi la teatru, fi lm, în 

parc, le pot sărbători zilele de 

naştere, îi pot aduce în mijlo-

cul familiei proprii în weekend 

sau într-o altă zi, îi pot susti-

ne material sau fi nanciar cu 

diferite nevoi. E foarte impor-

tant, angajamentul trebuie sa 

fi e pe termen lung.

Proiectul este derulat prin 

Programul RO10 – CORAI, fi -

nanţat de Granturile SEE 

2009-2014 şi administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare 

Socială. Detalii despre gran-

turi se pot obţine la adresele 

www.eeagrants.org şi www.
granturi-corai.ro.

Proiectul „Familii de suflet” schimbă destine
Destinul unui copil se poate schimba datorită ţie.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Terapia Bowen, cunoscută 

şi ca Terapia Bowtech, 

este o tehnică holistică ce 

a început să aibă din ce 

în ce mai mulţi susţină-

tori în ultimii zece ani de 

când a apărut în 

România.

Terapia Bowen a fost in-

trodusă în România în anul 

2006, iar un an mai târziu 

deja erau practicanţi şi în ju-

deţul Cluj. Olimpia Morar es-

te profesoară de sport la Li-

ceul Teoretic „Octavian Go-

ga” din Huedin. Auzind de 

această nouă metodă de vin-

decare, a fost curioasă, a vrut 

să înveţe, iar acum practică 

de mai bine de opt ani tera-

pia Bowen.

„Sunt nişte rezultate deo-

sebite. Corpul începe proce-

sul de autoechilibrare, indife-

rent că este fi zică, neuromus-

culară, psihică”, explică Olim-

pia Morar.

Vindecări aproape 
imposibile

Profesoara de sport, din 

pasiune, a fost la cursurile 

predate de Andrew Zoppos 

care este acreditat să predea 

terapia Bowen şi a învăţat. A 

văzut că rezultatele sunt ui-

mitoare, iar de-a lungul tim-

pului a început să aibă din 

ce în ce mai multe cazuri, u-

nele dintre ele au fost spec-

taculoase, precum cel al Da-

nielei, o tânără care avea pro-

bleme cu tiroida. Ea ar fi  tre-

buit să ia medicamente toa-

tă viaţa, însă după un proto-

col de tiroidă, medicul i-a dat 

verdictul că nu mai are pro-

bleme cu tiroida.

„Am fost la terapia Bowen 

la profesoara mea, am expe-

rimentat să văd dacă într-ade-

văr merge. A fost o încercare, 

iar totul a fost din ce în ce 

mai bine”, spune Daniela.

Paşii spre reechilibrarea 
organismului

În momentul în care un te-

rapeut se întâlneşte cu pacien-

tul, se discută despre starea 

lui de sănătate. Se face o fi şă 

în care se scriu toate stările lui 

fi zice şi psihice, pe baza unui 

ghid. Se începe de la bolile 

avute încă din copilărie, până 

în prezent. Terapeuţii ţin cont 

mai ales de evaluările medica-

le, iar o cooperare bună cu me-

dicul este obligatorie.

„Uneori nici nu îşi aduce 

aminte de toate, dar pe par-

curs îşi aminteşte de ele când 

realizează că s-au atenuat sau 

au dispărut cu totul. Numai 

cine experimentează poate ve-

dea aceste îmbunătăţiri. De la 

caz la caz. Absolut fi ecare in-

divid este altfel. Are alte pro-

bleme, corpul lucrează în fe-

lul său. Mă bucur când merg 

la control medical după un 

set de terapii şi vin cu rezul-

tate pozitive, care arată exis-

tenţa îmbunătăţirilor”, expli-

că Olimpia.

Cu fi ecare pacient pe care 

îl are, Olimpia experimentea-

ză din ce în ce mai mult, în-

să se ghidează după regulile 

învăţate. Cel mai important 

este însă să abordeze proble-

ma cea mai gravă. Procesul 

este unul complex. În primul 

rând destresează, detoxifi că 

şi porneşte la o reajustare a 

stării de sănătate.

Apă, plimbare, 
observare

Rezultatele depind foarte 

mult atât de problema pe care 

o are pacientul, cât şi de aces-

ta. Efectele pot să apară în tim-

pul procedurii, la câteva minu-

te după încheiere sau în cazul 

unor persoane, acestea pot con-

stata îmbunătăţiri abia după 

câteva zile. Însă, terapia Bowen 

merge mână în mână cu un stil 

de viaţă sănătos.

„Apă, plimbare, observa-

re, aceasta este regula. Eu re-

comand tuturor pacienţilor să 

bea apă, în jur de doi litri pe 

zi şi un stil de viaţă sănătos. 

Un repaus sănătos în care cor-

pul să îşi folosească energia 

pentru autorecuperare. Dacă 

pacientul imediat după pro-

cedură începe să ridice iar sa-

cul în spate şi el a avut dure-

re lombară, nu rezolvă nimic, 

îşi provoacă recăderi”, expli-

că profesoara de sport.

Rareş Popa are 18 ani, iar 

în urmă cu doi ani a avut pro-

bleme cu coloana vertebrală. 

Diagnosticul? Scolioză dublă. 

Durerea, spune el, era insu-

portabilă şi nu putea să doar-

mă noaptea. În cele din urmă 

i s-a blocat coloana şi nu a 

mai putut să se ridice din pat, 

aşadar a apelat la Olimpia Mo-

rar pentru a-i oferi o soluţie.

„Am mers a doua zi după 

ce mi s-a blocat spatele şi în-

că două şedinţe după aceea, 

cu toate că aveam îndoieli. 

Mi-a făcut o procedură şi la 

fi nalul şedinţei nu mă mai du-

rea deloc”, a spus Rareş.

Terapia Bowen, 
testată pe animale

Unii sunt de părere că doar 

dacă un om crede în Terapia 

Bowen, ea poate funcţiona, de-

oarece totul porneşte de la ni-

velul subconştientului, de la 

puterea minţii. Olimpia Morar 

este de acord că mintea are o 

putere extraordinară asupra or-

ganismului, iar credinţa nu es-

te sufi cientă, deoarece ea a 

aplicat terapia şi pe animale. 

Deşi există Terapia Bowen spe-

cifi că pentru animale, aceasta 

nu a fost încă predată în Ro-

mânia, însă asta nu a oprit-o 

pe Olimpia să experimenteze.

„Unii sunt sceptici. Însă 

copilul mic? Sau animalele? 

Căţelul? Purcelul? Vaca? Am 

avut tot felul de cazuri. Ulti-

mul caz a fost al unei vaci ti-

nere, care, fi ind la prima sar-

cină, iar viţelul fi ind foarte 

mare, a avut probleme la fă-

tare. Veterinarul i-a adminis-

trat ceva medicamente şi a 

spus că abia după o săptămâ-

nă se va ridica. Eu în seara 

respectivă i-am făcut terapie, 

iar a doua zi s-a ridicat în pi-

cioare”, povesteşte terapeuta.

Proprietara vacii, Silvia Mo-

rar, povesteşte că nu este pri-

ma dată când apelează la Te-

rapia Bowen pentru animalele 

sale. În urmă cu doi ani, un cal 

de-al său a avut o rană şi în ur-

ma terapiei, aceasta s-a vinde-

cat într-un mod spectaculos.

„Noi am ajutat vaca, am 

tras de viţel. Din această ca-

uză, nervii care fac legătura 

dintre coloană şi picioare au 

fost afectaţi şi nu a mai putut 

să stea pe picioare. Olimpia a 

venit, a făcut intervenţia 

Bowen şi a doua zi vaca s-a 

ridicat. Nu a mai avut nicio 

problemă. Datorită Olimpiei 

şi-a revenit mult mai repede”, 

spune Silvia Morar. 

Clujeni în căutarea vindecărilor miraculoase
Terapia Bowen, una dintre cele mai apreciate tratamente alternative ?

OLIMPIA MORAR | profesoară de sport

„Apă, plimbare, 
observare, aceasta 
este regula. Eu 
recomand tuturor 
pacienţilor să bea 
apă, în jur de doi 
litri pe zi şi un stil 
de viaţă sănătos. 
Un repaus sănătos 
în care corpul să îşi 
folosească energia 
pentru 
autorecuperare“


