VERGINIA PETROVICI

La 60 de ani poţi ajunge să priveşti cu mai multă seninătate, deci şi obiectivitate
viaţa. Întâlnirile, întâmplările, situaţiile te cresc sufleteşte, dacă te străduieşti să faci din
ele experienţă. Adică dacă eşti cu luare aminte la ceea ce trăieşti şi poţi să ridici totul la
nivel de amintire activă. Astfel viaţa te ajută să ajungi la adevărul suprem: Dacă dragoste
nu e, nimic nu e. În alte cuvinte, dacă nu înveţi să dăruieşti până la sacrificiu, degeaba te
numeşti om!
Când activitatea ta nu mai e legată de o remuneraţie şi un program strict impus
din afară, ai libertatea de a privi în jur şi observa unde este nevoie de ajutor, cu adevărat.
Astfel timpul capătă o altă valoare: e încăzit de bucuria ce le-o poţi mijloci altora.
Aşadar mi-am propus, din momentul pensionării, să acord ajutor colegilor din
şcolile Waldorf din România, să fac mentorat. În acest fel aduc mulţumiri celor care miau permis să mă specializez în pedagogia steineriană de 20 de ani încoace, prin timpul
dedicat ţinerii de cursuri şi prin asistenţe la orele mele sau ale colegilor, prin mijloacele
financiare puse la dispoziţie pentru deplasări, traduceri de materiale de specialitate,
materiale didactice, prin consiliere la distanţă.
20 de ani în Şcoala Waldorf din Iaşi, în care am predat Limba şi Literatura
română (cu 10 generaţii de bacalaureat), Limba engleză şi am fost învăţător de clasă, de
la aIII-a la aVIII-a (predând Geografie, Istorie, Ştiinţele naturii, Fizică, Pictură), precedaţi

de 10 ani de predare a Limbii engleze, în şcoli tradiţionale, arată misiunea vieţii mele: a
conduce sufletul uman spre auto-cunoaştere şi auto determinare, deci spre libertate.
De altfel, căutarea continuă a ceea ce este fiinţa mai înaltă ce se află în mine, m-a
condus în vara lui 1990 către noul înfiinţat Seminar de pedagogie Waldorf, din Bucureşti,
iar în septembrie 1991, la înfiinţarea Şcolii Waldorf din Iaşi, cu două grupe de grădiniţă
(conduse de Maria Dima şi Elena Lia Robu) şi trei clase primare (clasa I Mariana Fasolă,
clasa a II-a Adelaida Târnoveanu, clasa a III-a Verginia Petrovici). An de an, s-a tot
adăugat câte o clasă întâi, iar în toamna lui 1993, o clasă a VI-a (Dorin Frunză) cu fraţi şi
surori ai elevilor mai mici. În vara lui 2010, această clasă, ca primă generaţie, a sărbătorit
10 ani de la absolvirea Liceului Waldorf.
Ultimii 21 de ani au însemnat o permanentă luptă cu mine însămi pentru
schimbarea modului meu de a gândi şi acţiona, dar şi a mediului social în care trăiesc.
Am contribuit la organizarea a zeci de conferinţe publice, am propus şi organizat cursuri
de perfecţionare, am ţinut conferinţe, cursuri şi ateliere de lucru, am scris articole, am dat
interviuri.
Ce a rezultat din toată strădania mea va decide viitorul. Credinţa mea în
capacitatea fiinţei umane de a se ridica la dimensiuni cosmic-spirituale nebănuite, deci
la înaltă moralitate, este neclintită şi de aici îmi trag curajul şi puterea de a continua
această muncă.
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