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În afara calităților evidente ale unui Vincențian, cum sunt generozitatea, altruismul 

și dorința de a construi o lume mai bună, ar trebui să adăugăm și reziliența, un 

termen greu de înțeles, dar care spune multe. Termenul foarte folosit în științele 

exacte – și în special în psihologie –  reprezintă capacitatea unui material de a 

absorbi o anumită cantitate de energie înainte de a se rupe, atunci când este lovit 
brusc de un corp solid și abilitatea de a reveni la forma inițială.  

Reziliența provine din termenul latin resilio, « a se întoarce, a ricoșa, a reveni la 

forma inițială ». În științele sociale conceptul reprezintă o bună dezvoltare în ciuda 

pericolului social2, cu alte cuvinte este vorba de capacitatea individului de a trece 

peste orice evenimente neplăcute si de a se adapta la schimbare, sau capacitatea de 
a face față provocărilor și presiunilor într-un mod adecvat.  

În lumea afacerilor și a resurselor umane, reziliența este capacitatea de flexibilitate 

și de depășire a obstacolelor cu dorința de a continua cu elan și determinare. O 

putem compara cu flexibilitatea prăjinii folosită de atleți în săritura cu prăjina: 

aceasta se îndoaie sub greutatea atletului, dar nu se rupe și transformă viteza în 

înălțime.  
                                                           
1
 Conceptul de reziliență îl regăsim în domenii diferite, de la fizică până la științele sociale. Fie că vorbim de 

elasticitate sau arcuire atunci când ne referim la proprietățile fizice ale materialelor sau aducem în discuție 
capacitatea de recuperare rapidă și ușoară în urma unor evenimente mai puțin fericite ale vieții, în fiecare 
situație ne raportăm la aceleași calități specifice: flexibilitate, adaptabilitate, robustețe, rezistență. Capacitatea 
de a te îndoi fără a te rupe! (Carmen Dițiu) (nota traducătorului) 
2
 Rutter, M. Developing Minds: Challenge and Continuity across the Life Span. Le Royaume-Uni: Penguin Books, 

1992. 



Vincențianul, prin natura sa, este un rezilient. Îndură suferințele vieții, mai ales pe 

acelea din partea familiilor pe care le ajută și care resping ideea de a se lăsa ajutate. 

Cel care acceptă lucrurile așa cum sunt, încearcă să vadă partea pozitivă și profită 

de partea bună din diferite situații, este o un rezilient. Cel care iartă întotdeauna, are 

încredere și acordă mereu a doua șansă, este un rezilient, este convins că există 

întotdeauna posibilitatea de ameliorare într-o situație dificilă. Contrariul acestuia 

este omul pesimist și pragmatic.  

Toți membrii Conferințelor Vincențiene sunt rezilienți, precum și numeroși membri 

ai Familiei Vincențiene pentru că au capacitatea să îndure greutățile fără să-și 

piardă speranța sau idealurile (uneori romantice) care-i conduc în modul lor de a 

vedea lumea și de a acționa în favoarea aproapelui. O persoană rezilientă nu este 

dezamăgită de oameni, nu judecă, nu lansează judecăți de valoare3 și nu pune 

etichete. O persoană rezilientă știe cum să fie echilibrată și se concentrează asupra a 

ceea ce este corect și bun.  

Vincențianul este rezilient prin natură, de aceea « flacăra interioară » nu se stinge 

niciodată, nici chiar în mijlocul celor mai mari dezamăgiri și decepții venite fie din 

partea persoanelor sau a instituțiilor. Vincențianul nu se predă niciodată, pentru 

problemele întâlnite găsește întotdeauna soluții: în Conferințe, cu persoanele pe 

care le ajută, în cadrul Consiliilor sau în alte situații în care Societatea Sfântul 
Vincențiu de Paul activează.  

Această competență de rezolvare a problemelor va influența și familiile nevoiașe 

care sunt conduse astfel să-și rezolve singure problemele. Vincențianul rezilient 

caută, prin empatie, să trăiască suferințele celor nevoiași ca și cum ar fi propriile 

sale suferințe. Horațiu, marele gânditor italian, spunea: « Adversitatea are adesea 

efectul de a învia talente care - în împrejurări înfloritoare - ar fi rămas latente4 » 
 

Iată de ce, dragi Vincențieni, trebuie să ne folosim capacitatea de reziliență în 
favoarea celor nevoiași.  

Renato Lima de Oliveira 

Al XVI-lea președinte internațional al SSVP  

Traducerea: sora Magdalena 
 

                                                           
3
 Judecata de valoare aduce atingere directă persoanei căreia i se vorbește și de multe ori chiar și jignire. Se 

resimte ca un atac la persoană și crește de asemenea riscul ca și interlocutorul să intre în defensivă. Conținutul 
judecății de valoare este mai degrabă despre cealaltă persoană  și nu vorbește despre sine. Acuză pe celălalt și 
îl plasează moral și emoțional într-o poziție de inferioritate. Cel care face acest lucru are nevoia inconștientă de 
a submina pentru a deține sentimentul de putere prin dominare. Judecata de valoare este exprimată direct,  
însă cu atitudine de furie revărsată, și cu tendința de a-l devaloriza pe celălalt. Scopul este unul negativ de 
regulă iar dacă e însoțit si de un comportament de tip acuzator, atunci persoana în cauză va investi energie 
pentru a-l convinge pe celălalt de credințele sale. (Psiholog Valentina Simion). (nota traducătorului) 
4
 Horaţiu în Satire, volumul II, Satira 8. 


