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Magicianul timpului
Ce bine! Astazi nu ma mai simt obligat si nici nu pot sa scriu din nou despre
simulacrul electoral. Asa ca ma voi referi exclusiv la un om care sfinteste
locul. Un magician al timpului. Un specialist dedicat sanatatii spirituale si
fizice a oamenilor. Care a stiut sa faca si sa exploateze legatura dintre delfinii
de lupta si copiii cu nevoi speciale. Unul dintre ucenicii celebrului explorator
Jacques-Yves Cousteau si al psihologului american Philip Zimbardo, profesor
emerit la Stanford. Magicianul meu, care poate deveni si al vostru, s-a nascut
si traieste in Tara Secuilor. Se numeste Szabo Jeno. si face minuni.
Acest compatriot de-al nostru secui, dupa ce a ucenicit pe langa Cousteau si a aflat totul despre
delfinii de lupta antrenati intr-una dintre unitatile militare ale fostei Uniuni Sovietice, a creat la
Dalnic, in varful unui deal din Secuime, un centru de cercetari subacvatice, amplasat langa un lac
artificial proiectat si facut de el. Acolo, cu ani in urma, a infiintat intre altele o „scoala subacvatica”
pentru surdo-muti, rezultat al studiului pe care l-a efectuat asupra comunicarii dintre oameni si
delfini prin intermediul sunetelor subacvatice.
Szabo Jeno, caruia eu ii spun astazi magician al timpului, studiind interactiunea dintre om si
delfin, aplicand perspectivele timpului elaborate de Philip Zimbardo asupra terapiei cu unde
sonore in mediul acvatic, a invatat o serie de proceduri de accelerare a neuroplasticitatii
creierului pentru a experimenta ceea ce el denumeste „trairea timpului de calitate”. Metoda pe care
o aplica utilizeaza un sistem subacvatic de stimulare duala, bazata pe conductivitatea sunetelor
pe calea osoasa si pe cale aeriana.
Poate par greu de inteles propozitiile de mai sus. Sa fac o expunere mai concreta. Acest Szabo
Jeno, dupa ce a ucenicit pe langa celebrul Cousteau, paricipand impreuna cu acesta la faimoasa
expeditie din bazinul hodrografic al Dunarii intre 1991 si 1992, dupa ce, impreuna cu prietenii sa
de la Discovery a descoperit in adancurile Marii Negre ruinele foarte bine pastrate ale orasului
pierdut Callatis, s-a dedicat terapiilor pentru copii cu nevoi speciale. A descoperit un procedeu
unic in lume, pe care l-a aplicat cu succes in varful dealului de la Dalnic, prin care a tratat sub
apa copiii surdo-muti. Prin auditii subacvatice. Prin intermediul auditiilor subacvatice, acestia au
reusit sa desluseasca si sa articuleze pentru prima data cuvinte. Tot acolo, la Dalnic, a infiintat
centrul de cercetari subacvatice al Judetului Covasna, unde organizeaza numeroase activitati
interactive neconventionale. Activitati terapeutice combinate, in beneficiul copiiilor cu deficiente
precum tulburari de spectru autist, sindrom Down, deficiente senzoriale si fizice, dificultati de

cunoastere si invatare. Sesiunile sale de terapie au cuprins o imbinare a terapiei asistata de
animale, folosind pesti coy si carasi aurii, cu meloterapie, adica terapie prin muzica si elemente
de hidroterapie. Rezultatul a fost o imbunatatire a calitatii vietii si dezvoltarea abilitatilor de
comunicare si relationare a unor copii cu deficiente.
si la capatul acestor experiente a descoperit ceva fabulos. Ca nu numai copiii pot beneficia de
asemenea procedee terapeutice, ci si parintii acestora. A observat un lucru cat se poate de
adevarat pe masura dezvoltarii civilizatiei, timpul dedicat de parinti copiilor e tot mai redus. si, ca
atare, devine din ce in ce mai pretios. Cum ar putea fi cat mai bine valorificat? si astfel a ajuns sa
cunoasca asa-numitul procedeu TUSMA, pus la punct de faimosul psiholog de la Stanford, Philip
Zimbardo. Cu efecte asupra puterii timpului. Pe scurt, felul in care ne raportam la timp – trecut,
prezent si viitor – ne influenteza munca, relatiile, raporturile cu proprii copii si felul in care
actionam. si iata cum Szabo Jeno urmeaza sa lanseze la inceputul lunii decembrie la Cluj un nou
proiect intitulat „Timp de calitate”, prin care va veni in sprijinul adultilor, in baza extrapolarii
cunostintelor legate de comportamentul delfinilor de lupta si modul in care cunostintele
acumulate pot contribui la amelioarea situatiei copiilor cu nevoi speciale.
Se intampla rar ca printre noi sa existe oameni care, intr-un timp relativ scurt, sa faca atat de
multe lucruri pentru semenii lor. Iar Szabo Jeno este unul dintre acestia. Un om care a sfintit si
sfinteste locul. si care si-a inceput aceasta cariera simplu, ca profesor de diving. Dupa care
aparent totul a curs firesc in viata lui. si nu va recunoaste niciodata ca extraordinarele rezultate
pe care le obtine, din pacate mai cunoscute in afara Romaniei decat in Romania, au venit prin
multe sacrificii, prin multe stradanii si printr-o uriasa munca.
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