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Este dintotdeauna în spiritul nostru să credem că prin dialog,
(re)construim lumea în care trăim. O lume mai deschisă și
mai tolerantă. În care nu contează pe cine iubim, cum arătăm,
cum ne exprimăm sau de unde venim.
Încă din 1979, conectăm oameni de pretutindeni, îi reunim
în momente de sărbătoare și îi inspirăm să creadă în puterea
comunităţii și diversităţii. Acum, îi aducem împreună încă o
dată, într-o sărbătoare a iubirii. A oricărei iubiri.
Am pornit un demers care reflectă viziunea noastră despre
societatea la care aspirăm: tolerantă, egală, diversă.
O societate în care suntem liberi să iubim pe cine simţim.

AM DESCHIS O CONVERSAŢIE DESPRE
TOATE FORMELE ȘI CULORILE IUBIRII, IAR
EXPERIENŢELE ȘI TRĂIRILE NOASTRE S-AU
CONCRETIZAT ÎN ACEST MANIFESTO!
Cheers & enjoy

VOCEA COMUNITĂŢII LGBTQIA+
A DAT STARTUL CONVERSAŢIEI

Ne-am dorit ca vocea comunităţii să fie auzită, ascultată
și celebrată. Să identificăm perspective și viziuni diverse.
În luna octombrie, alături de MozaiQ România,
am lansat o întrebare:

CUM RECUNOAȘTEM IUBIREA?
Răspunsurile pe care le-am obţinut au pus bazele mesajului
pe care îl comunicăm astăzi.

EVERY LOVE
IS LOVE
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IUBIREA ESTE UN SENTIMENT UNIVERSAL,
pe care cu toţii îl trăim la fel, indiferent de cine de
îndrăgostim. Limbajul iubirii, sentimentele și acţiunile
sunt trăite, experimentate, simţite de toţi oamenii,
indiferent de orientarea sexuală. Recunoaștem iubirea
după gesturile simple, exprimate liber, gesturi care
sunt manifestări firești ale iubirii dintre două sau mai
multe persoane, gesturi care sunt o parte naturală a
vieţii noastre.

IUBIREA ACCEPTĂ. IUBIREA ESTE CUPRINZĂTOARE.
Comunitatea LGBTQIA+ nu își dorește o schimbare, ci
o extindere, astfel încât să fie incluși în discursurile
deja existente. Din acest motiv, nevoia cea mai mare
este ca iubirea să le fie recunoscută și acceptată.

IUBIREA ESTE SIMPLĂ. STĂ ÎN LUCRURILE MICI.
Iubirea nu este ceva ce trebuie (re-)cunoscut, ci ceva
ce simţi fără să fie nevoie de explicaţii. Recunoaștem
iubirea după un zâmbet, după mâini împreunate, braţe
încrucișate. Tot ce contează este ca sufletele să fie
pereche.

IUBIREA ESTE SIGURANŢĂ.
Majoritatea persoanelor care ne-au răspuns la
întrebare au descris iubirea ca pe sentimentul de
„acasă”. În esenţă, toţi avem aceleași nevoi – de
apreciere, susţinere, reciprocitate, acceptare și
siguranţă.
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AM SPUS

#EVERYLOVEISLOVE

ȘI AM RĂSPÂNDIT MESAJUL
IUBIRII ALĂTURI DE

1

ASOCIAŢIE
LGBTQIA+

15
32
7

VOCI DIN
COMUNITATEA
LGBTQIA+

CREATORI
DE
CONŢINUT
PUBLICAŢII
DE PRESĂ

DAR ȘI ALĂTURI DE VOI:
COMUNITATEA ABSOLUT,
UNITĂ DIN ACELEAȘI
VALORI!

AM EXTINS DIALOGUL
ȘI AM ÎMPĂRTĂȘIT
EXPERIENŢE, TRĂIRI,
EMOŢII.
Împreună am răspândit mesaje
pozitive, din dorinţa de a
genera o schimbare în bine:
să putem recunoaște iubirea
în toate formele sale atunci
când o vedem, să o acceptăm și
să-i îmbrăţișăm diversitatea.

CINCI VOCI DIN
COMUNITATEA MOZAIQ
S-AU ALĂTURAT DEMERSULUI
NOSTRU ȘI NE-AU ÎMPĂRTĂȘIT
PROPRIILE PERSPECTIVE
ASUPRA IUBIRII.

Antonio Rob & Răzvan Săbău

El/Lui
Un cuplu de bărbaţi gay care în
online discută fără filtru experienţele
comunităţii LGBTQIA+ și își împărtășește
povestea de iubire.

Cristina Săracu

Ea/ei
Femeie gay care provine din mediul de business
și care în ultima perioadă și-a asumat o identitate
publică mai vizibilă, inspirând autenticitate și
asumare.

Aron Madon

El/lui.
Persoană non-binară, DJ, producător de muzică,
artist vizual și membru fondator Corp - o platformă
dedicată muzicii electronice.

Raj Alexandru Udrea
El/ea.
Actor, colaborator al formaţiei Fluid, persoană
queer, gender-fluid care își exprimă iubirea prin
artă.

Alături de A List Magazine
și Raj Alexandru Udrea, am
învăţat că la iubire răspundem
întotdeauna tot cu iubire.

„

Every love is love

Iubesc când văd doi
oameni că se iubesc

„

– Raj Alexandru Udrea

Urmărește întreaga conversaţie
autentică, sinceră și plină de emoţie aici:
https://www.alistmagazine.ro/.../
every-love-is-love.../

Alături de VICE România,
Cristina Săracu și Aron
Madon, am învăţat că

iubirea înseamnă solidaritate,
comunitate, empatie și libertate.

„ Iubirea
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Every love is lo

ve

Iubirea așteap

tă să
o vedem cu
toţii,
dincolo de
filtrul
cu care am
fost
învăţaţi să
o vedem

„

– Aron Madon
Citește întregul material aici: https://
www.vice.com/.../doua-persoanelgbtq-din-romania...

ALEXANDER WHITE,
ADA GALEȘ,
ROBERT RAŢIU,
DIANA SAR,
ANDREEA VERDE
ȘI NOEMI MEILMAN

au răspândit mesajul
iubirii, toleranţei
și acceptării către
comunităţile lor.
Aceștia au continuat
conversaţia alături de cele

5 VOCI
ALE COMUNITĂŢII.

Ada Galeș
Ce ai învăţat despre libertate? Cum crezi că s-ar
schimba lumea dacă oamenii ar fi mai liberi și mai
plini de iubire?

Raj Alexandru Udrea
Dacă oamenii ar preţui, ar învăţa și ar conștientiza
iubirea, cred că ne-am simţi mult mai liberi, noi
toţx. Libertatea, pentru mine, înseamnă libera
exprimare a sentimentelor, a gândurilor, emoţiilor, a
vulnerabilităţilor noastre.

Diana Sar
Cum ai descoperit că ești non-binary?

Aron Madon
Aș spune mai degrabă cum s-a simţit când am descoperit
cine sunt. Nu mi-am pus niciodată întrebarea asta.
Nu aveam resursele și nici informaţiile necesare pentru a
chestiona identitatea mea, așa că în tot parcursul meu nu
am încercat să descopăr asta.

Cumva răspunsul a fost tot timpul acolo, iar
momentul în care am văzut asta a fost momentul
în care disforia mea a făcut cel mai mult sens
din lume, am reevaluat toate momentele în care
nu știam ce se întâmplă cu mine și dintr-o dată
s-a simţit ca și când am primit un răspuns. Toată
neliniștea mea avea sens. Am simţit că m-am
împăcat cu neliniștea mea și că de aici o sa știu
mai bine ce e de făcut!

Noemi Meilman
Lucrezi în mediul de business.
Este știut că această muncă este foarte
solicitantă.
Cum ai timp sa îţi celebrezi iubirea?

Cristina Săracu
Când cineva este cu adevărat important în viaţa ta,
înveţi să îţi faci timp. Înainte de a avea o familie nu
exista timp pentru mine și sincer nici nu conta, am avut
norocul să iubesc ceea ce fac la job. Însă iubirea
pentru mine partenera și familia mea m-a învăţat să
așez altfel timpul.

Întâlnirea cu dragostea este întâlnirea cu tine însuţi, este
o formă rotundă a întâlnirii cu destinul. Totul se schimbă în
aritmetica fiecărei clipe. Esenţial este să vrei să găsești o
soluţie de echilibru. Tu setezi agenda și exclusiv tu decizi
dacă familia ta este în fiecare clipă în top 3 priorităţi.
Când jobul meu însemna 90% deplasări, teren, 2 ţări + HQ
in Croaţia, nu știam niciodată în ce weekend pot ajunge
la Timișoara. După cinci ani am demisionat dintr-o poziţie
de director general, am renunţat conștient la o carieră în
FMCG și m-am mutat la Timișoara. Am simţit că a venit
timpul să mă bucur de acasă, de familia mea de omul
minunat de lângă mine. Au trecut 10 ani și astăzi pot să
spun că a fost una dintre cele mai bune decizii luate de
mine în viaţa asta.

Iubirea aduce un alt ritm și mai ales, o altă perspectivă,
faci cu ușurinţă alte alegeri. În cazul meu, al nostru, am
celebrat iubirea în fiecare zi poate și pentru că am avut o
sursă de inspiraţie în copilărie - bunicii mei (care de fapt au
crescut-o pe mama, deci nu erau bunicii din buletin, dar au
fost cei care ne-au dăruit cele mai frumoase vacanţe și, mai
presus de orice, ne-au ocrotit, au fost lângă noi în fiecare
clipă a vieţii lor).
La ei am văzut cea mai frumoasă poveste de iubire – după
42 de ani împreună, bunicul meu îi aducea flori într-o zi
obișnuită (când se ducea la piaţă), o săruta de fiecare dată
când se întorcea de la serviciu. În casa lor era întotdeauna
bucurie, deși uneori nu le-a fost deloc ușor. Era de ajuns să
stai cu ei la o cafea să simţi cât de mult se iubeau, o banală
duminică era pentru ei o zi de sărbătoare.
Îmi spuneam atunci în gând că dacă viaţa îmi va da o iubire
măcar pe jumătate așa cum au ei, voi fi cel mai fericit om
din lume. Și viaţa mi-a dat mai mult. Deci celebrez în fiecare
zi – iubirea este în sine o sărbătoare. Am învăţat de mult cat
de simplu este – e doar alegerea ta.

Alexander White
Cum ai ajuns să îţi faci coming-out-ul public?
Ce te-a determinat? Cum ai perceput acest lucru?

Cristina Săracu
A vorbi în public este o provocare pentru oricare
dintre noi. A vorbi public despre cine ești înseamnă
de fapt a-ţi pune sufletul pe masă, iar pentru a decide
să vorbești despre tine trebuie să-ţi pese de oameni.

La mine a fost un proces lung de a
înţelege “de ce” să fac asta. Am vorbit
la evenimentele comunităţii și am
realizat cât de important este sa ne
spunem poveștile, câtă speranţă putem
da celor pentru care e încă dificil să-și
găsească calea. Câtă speranţă vezi în
ochii unei persoane pentru care îţi faci
timp să-i răspunzi la întrebări pe care nu
știe cui să le adreseze.

Lumea nu se schimbă dacă stăm nepăsători.
O problemă nu se rezolvă dacă o bagi sub preș.
Nu știu dacă îi inspir pe ceilalţi. Eu am încercat să
ajut cu ceea ce fac. Am văzut în jurul meu oameni
care ne susţin, care sunt deschiși, dar nu știu aproape
nimic despre cum arata de fapt viată noastră de zi
cu zi. Am decis să vorbesc pentru cei care vor să
ne descopere și să înţeleagă, dar și pentru cei din
comunitate care au multe semne de întrebare.

A contat mult în decizia mea de a ieși public
și susţinerea partenerei mele și cu certitudine
omul de lângă tine te ajută să mergi mai departe
și atunci când e greu sau pur și simplu ești
la capătul puterilor. Noi am trecut prin multe
împreună în 15 ani, dar iubirea ne-a învăţat cum
să găsim echilibrul în toate. E nevoie de dialog
coerent și de o recunoaștere și protecţie a
familiilor și persoanelor din comunitate.

Andreea Verde
Care sunt cele mai importante valori la voi în cuplu?

Antonio Rob & Răzvan Săbău
În general suntem ghidaţi de același set de valori,
indiferent despre ce aspecte al vieţii noastre este vorba.
Sinceritatea, iubirea, devotamentul, dorinţa de a munci,
domină fiecare latură care ne conturează identitatea.

Suntem sinceri cu ceea ce ne dorim de la noi înșine și
cu ceea ce ne dorim unul de la celălalt. Am învăţat să
ne ascultăm și să ne înţelegem nevoile fără să facem
compromisuri. Știm fiecare ce avem de făcut ca să construim
viitorul și să menţinem armonia care ne aduce doar
câștiguri, atât individuale cât și colective.

Iubim ceea ce suntem și ne iubim unul pe celălalt. Iubim
adevărul și nu o să facem nimic altceva decât să îl lăsam să
ne ghideze în toate acţiunile noastre. Suntem conștienţi că
suntem subiecţii unei evoluţii continue și nu o să facem nimic
altceva decât să participăm autentic la toate etapele ei.

Robert Raţiu
Cum arăta iubirea voastră într-un loc
în care toata lumea are drepturi egale?

Antonio Rob & Răzvan Săbău
Cred că iubirea noastră ar arăta la fel, nu consider că s-ar
schimba ceva pentru noi. Singurul lucru care s-ar schimba
ar fi percepţia celor din jur, nu ar mai fi atât de orbi.

Îmi doresc ca toată lumea să poată trăi o viaţă cel puţin la
fel de roz ca cea pe care o trăim noi, viaţă în care să își
poată manifesta iubirea în toate formele ei, fără prejudecăţi
și frică faţă de reacţiile oamenilor din jur.

Să trăiești în frică și să nu ţi se permită să îţi arăţi dragostea
și afecţiunea sunt lucruri cărora nu le găsesc locul nicăieri.

PE BETTERTOGETHER.RO,
AM CONTINUAT CONVERSAŢIA
ALĂTURI DE VOI.

Am creat un spaţiu digital
în care ne-am împărtășit
trăirile, emoţiile și
poveștile de iubire –
iubirea pentru o persoană,
pentru mai multe, sau
poate doar iubirea de sine.

VOI AŢI TRIMIS ÎNTREBĂRI
PENTRU CELE 5 VOCI, IAR
ACESTEA V-AU RĂSPUNS.

DE LA VOI, PENTRU CRISTINA SĂRACU

Cât de mult merită iubirea așteptată?

Din experienţa mea, în viaţă lucrurile nu vin ușor și
nici repede, deci a avea răbdare și a fi perseverent
în a-ţi împlini visele este cred eu singura cale.
Răspunsul la întrebare este de fapt în: ce înseamnă
și cât de importantă este iubirea pentru tine. Dacă
iubirea dă sens vieţii tale, nu contează cât aștepţi fără iubire nu te vei simţi împlinit. Dacă ai putea privi
din punctul în care ai deja o familie – așa cum visezi
tu sa fie, dacă trăiești marea iubire cu siguranţa
simţi că merită să aștepţi oricât.
Și aș mai adăuga ceva: iubirea nu o aștepţi, ci o
cauţi. Iubirea este o călătorie și nu o destinaţie.

Ţi-ai fi dorit să te fi născut bărbat?

E întotdeauna o întrebare interesantă, dacă aș fi vrut
să fiu altcineva decât sunt. Cu foarte mult timp în
urma am avut și gândul ăsta (doar un gând). Nu pot
spune că mi-am dorit la modul serios, dar se întâmpla
într-o perioadă în care era extrem de dificil să faci
parte din comunitatea LGBTQIA+ - am trăit primii
douăzeci și ceva de ani într-o lume în care nu puteai
vorbi chiar cu nimeni. Deci nu, nu mi-am dorit serios
niciodată, dar știu că viaţa ar fi fost diferită, poate
mai simplă, poate nu...
În final aș spune că sunt mândră și fericită să fac
parte din comunitate, chiar dacă nu a fost și nu va
fi niciodată simplu. E o vorbă care spune mult despre
viaţă și cum alegem să o trăim: „fă Rai din ce ai”.

Cum reușesc să fiu confortabilă cu
propria mea identitate sexuală?

Cum reușesc să fiu confortabilă cu
propria mea identitate sexuală?

În primul rând, identitatea sexuală este o parte din
ceea ce suntem, așa cum este locul în care ne naștem
(cineva este născut într-un sat uitat de lume, iar
altcineva într-un oraș mare – nu e bine și rău, este
doar diferit).
Așa cum nu putem alegem unde ne naștem, tot așa
nu putem alege ce identitate sexuală vom avea.
Ar fi bine să învăţam să acceptăm lucrurile pe
care nu le putem schimba în viaţa noastră, iar
pasul următor ar fi să descoperim ce este fain în
experienţa noastră de viaţă. Din păcate, nu venim
dintr-o cultură a acceptării și a iubirii, nu învăţam
niciunde cât de important este să ne descoperim și
mai apoi să ne iubim pe noi înșine.
Știu că pentru noi, cei din comunitate, să descoperim
și să acceptăm cine suntem este un proces care cere
timp și mai ales răbdare, până când reușim să ne
găsim echilibrul. Părerea mea este că atunci când
simţi că îţi este foarte greu, ar fi recomandat să
cauţi sprijin – poate fi un prieten, poate fi un grup
de suport (la oricare din organizaţiile LGBTQIA+ la
tine în oraș/regiune, sau unde e confortabil pentru
tine - mai ales că acum se întâmplă în online, deci
nu contează unde stai), sau mergi la un psiholog
dacă simţi că restul nu te ajută. Cu menţiunea că
ar fi bine să întrebi și să fii sigur că mergi la un
psiholog deschis sa ajute pe cineva din comunitate
(LGBTQIA+ friendly – organizaţiile din comunitate îţi
pot recomanda specialiști).
Ideea e să ceri ajutor atunci când îţi este greu, nu
să suferi fără a spune nimănui și să ajungi în punctul
în care îţi este tare, tare greu. Niciodată nu suntem
singuri, întotdeauna cineva ne poate ajuta - cineva
este deschis să o facă chiar acum, azi. Trebuie doar
să cauţi și cu certitudine vei găsi.
Și un gând de final – cei care m-au ajutat pe mine au
fost de obicei oameni mai puţin apropiaţi de mine deseori nici nu bănuiam de unde va veni ajutorul.
Dar în final contează rezultatul: cum se întâmplă de
fapt lucrurile și nu cum ne imaginam noi că ar trebui
să se întâmple. Eșecurile, drumurile care se închid
sunt doar experienţe, care ne ajută să ne descoperim
si deseori să ne împăcăm cu noi înșine.

DE LA VOI,
PENTRU RAJ ALEXANDRU UDREA

Bună! Ai avut vreodată momente în care ai
simţit că trebuie să te încadrezi într-un anumit
label pus de tine? Să spui că ești ceva, însă să
ai gânduri contradictorii și să nu înţelegi dacă
you're a fraud or not? Mulţumesc!

Nu am fost pus în situaţia asta până acum. Eu cred
că toţx ar trebui să fim cât de sinceri putem cu sine,
să încercăm să ne găsim locul safe în care aceste
„labels” să ne vină mănușă. Să ne putem elibera
emoţiile, să ne permitem să fim vulnerabilx și să
nu ne fie frică. Totodată cred că aceste încadrări
forţate pot fi, la un moment dat, niște piloni foarte
bine împământeniţi ai frustrărilor noastre. Consider
că avem nevoie de grijă și primii care ne-o pot oferi
suntem chiar noi. Noi suntem cei mai importanţi în
propriile noastre vieţi. Dacă eu nu am grijă de mine,
cine sa aibă?

Ţi se pare că este un dezavantaj că faci parte
din comunitatea LGBT!? De multe ori am fost
judecată pentru că sunt lesbiană. Ce sfaturi îmi
oferi?

Pentru mine nu este un dezavantaj faptul că fac
parte din comunitatea LGBTQIA+, dar unii oameni
te pot considera minoritară și se pot comporta fără
respect. Spre exemplu, eu am încercat să evit mediile
în care oamenii se raportau la mine doar prin prisma
orientării mele sexuale.
Un mic sfat ar fi să ai încredere în tine, să ai grijă
de tine și să încerci să găsești niște oameni care își
doresc, cu adevărat, să te cunoască și să te vadă
așa cum ești tu. Orientarea sexuală e ceva intim. Nu
toată lumea are voie în intimitatea ta.

Cum găsești un partener căruia
îi plac corpurile fluide?

Cred că această fluiditate corporală se descoperă
ușor, ușor și nu cred că e poate fi un criteriu de a
alege un partener. Un corp fluid vine la pachet cu o
fluiditate de gen, cu o permanentă oscilare. Cred
că cele două sau mai multe persoane care formează
acest nucleu – cuplu – ar „trebui” să fie curioase,
deschise și dornice să descopere lucruri noi la
partenerx.

Cum as explica bunicii mele ca
sunt gay și gender fluid?

Pfff... e foarte greu. Eu, dacă aș fi pus în această
situaţie, cred aș încerca să discut cu bunica mea,
mai întâi, despre ce înseamnă dragoste, atașament
emoţional și aș încerca să îi explic că iubirea nu
are gen. Apoi, ca persoană gender-fluid, poate
că aș purta lucruri (gen bijuterii, machiaj, outfits)
care pentru ea, evident, ar fi weird. Cumva, cred
că diferenţa asta de generaţii e destul de greu de
depășit și singura soluţie e să încercăm să îi punem
în faţa faptului împlinit, dar nu într-un mod invaziv,
pentru că persoanele care nu cunosc un lucru devin
defensive și pasiv-agresive.
De asemenea, poate vă puteţi uita la un film/serial
despre ce înseamnă fluiditatea de gen și minorităţile
sexuale.

Cum reușesc să mă iubesc pe mine întâi de toate
și să am self-confidence? Am tendinţa de a pune
alte persoane pe primul loc și să îmi neglijez
nevoile.

E un lucru la care lucrez și eu. Consider că toţx
avem acest deficit de iubire de sine. E foarte greu
să recunoaștem și ne auto-recunoaștem iubirea,
dar e foarte ușor să idealizăm pe cineva, să punem
pe altcineva pe primul loc. Eu fac un exerciţiu cu
mine, de fiecare dată când încrederea mea de sine
e la pământ: încerc să îmi dau seama de ce am pus
acea/acele persoane pe primul loc, apoi mă întreb
dacă nu merit și eu locul ăla din propria mea ierarhie
emoţională. Încerc să-mi ofer și mie ce le ofer lor.
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Ce înseamnă arta ta pentru tine? Te-a
ajutat să te descoperi, să te iubești pe
tine? Mă gândesc să fac niște cursuri
de actorie pentru a mă exprima mai
ușor, liber, fluid.

Arta (teatrul si muzica) pentru mine a
fost singura convenţie în care m-am
regăsit. Nu mi-a fost niciodată frică să
fiu cine sunt pe scenă. M-a ajutat să fiu
ceea ce sunt azi. Mi-a dat curaj, m-a
făcut să mă înţeleg mai bine, m-a ajutat
să mă cunosc pe mine și pe cei din jurul
meu și să nu-mi fie rușine de cine sunt.
Teatrul, actoria, e ca o oglindă în
care poţi să te vezi pe interior, să te
analizezi, să te descoperi și să te bucuri
de tine. Mă bucur să aud că vrei să
mergi la cursuri de actorie și te încurajez
din toată inima să faci asta.

Cum îţi exprimi iubirea?

Prin grijă, prin interes și prin lucruri
simple. Iubesc pentru că am nevoie de
iubire și vice-versa. Încerc să-i fac pe
oamenii din jurul meu să îmi înţeleagă
iubirea pentru ei prin gesturi mici,
esenţiale.
Îmi place să simt iubirea, nu să mi se
dovedească. Cred în iubire și mai
cred că oamenii nu trebuie să înveţe
să iubească, pentru că știu deja. Ne
naștem cu ea. Fiecare dintre noi avem
filtrele noastre de exprimare, înţelegere
și încasare a lucrurilor care vin înspre
noi. Cheia e modalitatea prin care
reacţionăm și răspundem la ele.

DE LA VOI, PENTRU ANTONIO ROB
& RĂZVAN SĂBĂU

Cum v-aţi simţit prima dată când
v-aţi făcut iubirea publică?
Ce aţi simţit?

Nu a existat un prim moment în care să ne facem
iubirea publică. Din prima zi în care ne-am mutat
împreună, ne-am simţit atât de confortabil unul
cu celălalt încât nu a trebuit să spunem nimic
persoanelor din jurul nostru despre ce simţim. Se
citește pe feţele noastre că suntem in al nouălea
cer când suntem unul lângă celălalt. Ne-am dorit
fiecare atât de mult relaţia pe care o avem, încât
sentimentul pe care l-am avut atunci când ne-am
cunoscut și pe care îl resimţim în fiecare zi din viaţa
noastră este acela de libertate. Suntem liberi pentru
că am obţinut ceea ce am vrut și trăim exact cum ne
dorim să trăim. Feel free to live free și o să înţelegeţi
si voi sentimentul!

Salut, am 23 de ani și încă navighez
timid lumea sexualităţii ca membru gay al
comunităţii LQBTQ+. Eram curios ce v-aţi
spus vouă înșivă în momentele în care
nu mai știaţi ce vreţi sau când nu vă mai
înţelegeaţi prea bine voi, pe voi?

Răspunsul o să fie unul subiectiv. Noi întotdeauna
am știut ce ne dorim și întotdeauna ne-am înţeles pe
noi înșine și bineînţeles, ne-am înţeles nevoile. Mai
degrabă ne-am dorit să spunem lucruri oamenilor
din jurul nostru, despre ce simţim și ce ne dorim să
ni se întâmple, asta ca să fim mai bine înţeleși si
toleraţi. Nu trebuie să fim ipocriţi, oamenii trebuie să
știe ce se întâmplă în jurul lor. Nu trebuie să „nu îi
deranjăm” cu sexualitatea noastră și sentimentele pe
care le trăim. Suntem gay, and this is the reality.
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Până să vă întâlnesc pe voi, eram
puţin sceptic în privinţa unei relaţii
sănătoase. O relaţie se face ușor,
dar când vine vorba de păstrarea
ei, atunci începe greul. Ce sfaturi
ne puteţi da pentru întreţinerea
unei relaţii?

Sfatul nostru pentru întreţinerea unei relaţii este
să încercaţi să aveţi o comunicare sinceră cu
partenerul vostru. Este imposibil să știi de la primele
întâlniri cum este caracterul complet al unui individ și
e foarte important să vorbiţi deschis despre fiecare
etapă dificilă a relaţiei, daca aceasta apare.
Sinceritatea ajută să vă înţelegeţi mai bine, să știţi
cine sunteţi voi și cine e persoana alături de care
alegeţi să trăiţi.

Va simţiţi mai bine acum ca aţi
început să vorbiţi liber în online
despre experienţele voastre? Eu
oricum mă simt inspirată de către
voi și de ceea ce ne oferiţi. M-aţi
învăţat că trebuie să mă accept
și să mă iubesc așa cum sunt. Vă
mulţumesc și vă iubesc!

Expunerea ne-a ajutat foarte mult să ne exteriorizăm
și să împărtășim oamenilor experienţele care ne-au
încercat. Nu ne-am mai ascuns și am ţinut pieptul
sus pentru realitatea noastră. În egală măsură ne-a
ajutat feedbackul vostru, empatia de care voi aţi
dat dovadă când ne-aţi descoperit și modul in care
ne-aţi încurajat, spunându-ne că este de folos ce
facem.

Cum au reacţionat părinţii voștri când v-aţi
făcut coming-out-ul?

Cum au reacţionat părinţii voștri când v-aţi
făcut coming-out-ul?

Aici avem 4 situaţii diferite, pentru că sunt 4
persoane diferite (părinţii amândurora). Persoanele
care au reacţionat cel mai liniștit au fost mama lui
Răzvan si tatăl lui Antonio. Ei au înţeles că asta
suntem și au lăsat deoparte stigma socială reușind
să nu pună presiune nici pe ei, nici pe noi. Pur și
simplu ne-au încurajat și ne-au garantat sprijinul
lor. Pe cealaltă parte, mama lui Antonio a avut o
perioadă mai lungă până și-a sedimentat emoţiile și
a ajuns mai târziu la un nivel confortabil emoţional
când vine vorba de relaţia noastră, dar a fost alături
de amândoi, din prima zi în care am fost împreună.
Tatăl lui Răzvan nu a avut nicio reacţie pentru că nu
mai este in viaţă de 12 ani.

Vă respect mult și vă urmăresc peste tot.
Vă ador! Care este cel mai important lucru din
relaţia voastră?

Mulţumim că ne urmărești și ne bucurăm că avem un
impact pozitiv în viaţa ta. Nu credem că există un
lucru care să poată fi definit ca „cel mai important”.
Sunt multe aspecte fundamentale care ne fac relaţia
să funcţioneze, ca de exemplu: încrederea, libertatea
de exprimare, comunicarea și desigur, faptul că ne
dorim aceleași lucruri de la viată.
Care sunt lucrurile pe care trebuie să le ia în
considerare o persoana atunci când decide
sa fie openly gay?

Noi consideram că procesul de coming-out este unul
vital care poate să aibă different outcomes pentru
fiecare dintre noi, dar desigur că există anumite
părţi asemănătoare. Trebuie să luăm în calcul că nu
toţi oamenii o să ne înţeleagă, nu toata lumea ne va
accepta și probabil ne vom răci relaţia cu o bună
parte din cunoscuţi & that’s perfectly fine.
Cel mai important aspect este acela ca viaţa ta se
va schimba în bine pentru că vei avea șansa să fii
în sfârșit cine ești tu cu adevărat. Viaţa nu e mereu
roz, indiferent că ești gay, straight, bi, trans etc.
Toată lumea se confruntă cu diferite scenarii. Viaţa e
scurta, so go out there, be yourself and live it.
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Cum să învăţ să îmi accept propria identitate
și să fiu bine cu mine?

În primul rând, ce ne ajută pe noi să fim în locul
în care suntem este faptul că suntem conștienţi
că nimeni nu poate decide pentru noi și
nimeni nu poate sa trăiască pentru noi. De
cele mai multe ori, când nu acceptam ceva, nu
vine din pură convingere, ci vine din influenţa
oamenilor din jur care proiectează propria
realitate asupra tot ceea ce îi înconjoară,
implicit pe noi. Noi nu suntem at peace cu
identitatea noastră pentru că cineva a zis ca
nu e ok, nu pentru că am încercat să facem ce
am simţit si a ieșit rău. Stand up for yourself si
nu lăsa gura lumii să vorbească pentru tine.
Noi asta facem și funcţionează perfect!

Cum reușesc să îmi exprim liber
sentimentele în public, fără
reţineri?

Chiar dacă e înfricoșător sau îţi provoacă anxietate,
just jump into it și cu timpul devine mai ușor să le
exprimi.

Sunt așa confuza în legătură cu
sexualitatea mea, ce să fac?

Dacă există confuzie, nu o lasă să se
desfășoare de capul ei și nu o lăsa să preia
controlul asupra ta. Trăiește liber și dă-ţi voie
să experimentezi. Acumulează cat mai multe
emoţii și ajută-te de ele să te transformi în ceea
ce este mai bine pentru tine.

DE LA VOI,
PENTRU ARON MADON

Cum ai descoperit ca ești non-binary?

A fost un proces dificil, am avut nevoie să mă
chestionez în feluri în care nu am mai făcut-o până
atunci. Răspunsul a fost tot timpul acolo, a fost nevoie
doar să îl văd. M-am simţit mult mai aproape de
mine, și în continuare mă simt mult mai conectat cu
cine sunt.

Pentru mine, să realizez că sunt non-binary mi-a
oferit o libertate, am simţit că în sfârșit pot să
fiu eu și că este ok dacă nu mă încadrez întrun stereotip. Ţie ce sentiment ţi-a oferit această
realizare?

Este într-adevăr un sentiment de libertate, de
eliberare, e ca și când poţi să fii mai aproape de
your true self, și odată cu asta devine mai vizibil și
cu tine și cu mediul în care te raportezi și felul în care
mediul se raportează la tine și felul în care îţi dorești
ca mediul să se raporteze la tine.

Ce înseamnă iubirea pentru tine?

În primul rând, iubirea are nevoie să își revendice
sensul pe care societatea actuală a reușit să îl
absoarbă. Condiţiile date de romantizarea iubirii
fac dificilă o concretizare a emoţii în sine. Cum am
mai zis și în alte articole despre ce înseamnă iubirea
pentru mine, iubirea este non binară și în cazul asta
o revoltă, o unealtă care unește comunităţi și felul în
care fiecare gestionează nedreptatea. E o emoţie
pe care trebuie să o reînvăţăm, reinventată de noi,
iubire care ne aparţine!

KEEP SPREADING THE LOVE!

Iubirea este pentru toţi.
Egală. Diversă. Naturală.
Iubirea acceptă. Iubirea este
curpinzătoare.
Cu toţii aspirăm la o
societate în care suntem
egali și avem dreptul să
iubim pe cine vrem.
În acest spirit te invităm
să spui alături de noi,
tare și răspicat:
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