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L a CODIV-19-krizo sen-

dube estas unu el la plej 

gravaj sanstataj krizoj en 

la 21a jarcento. La pan-

demio ne nur influis al 

nia vivo … profesie, private, soci-

rilate – ĝi ankaŭ akcentis  multajn 

vundeblecojn de nia socio.  

 

La pandemio kaŭzas gravajn riskojn 

kaj multajn zorgojn, sed ĝi ankaŭ do-

nas eblecon por ni ’re-pensi’ FISAIC 

– ‘FISAIC por la morgaŭo’. Kion ni 

povas lerni? Kiel ni povas saĝe agi por 

eliri de tiu krizo en bona stato? Kiel ni 

per niaj artaj kaj sociaj aktivecoj 

povas agi kaj influi al la nova sanstata 

kaj socia situacio? 

 

Neniu scias! Kiel ni povas adaptiĝi al 

la ne-antaŭvidebla? Kiel ni povas kap-

ti niajn klubanon en tiu ne-

komprenebla tempo, pri kiu suferas 

nia socio? 

 

Verŝajne la saĝeco kuŝas en la 

trankvileco. 

 

Ni ne paniku kaj ne retiriĝu, ni estas 

homoj kun multaj spertoj, kaj ni jam 

spertis sanstatajn krizojn, eĉ pli gra-

vajn. 

 

Per limigo de la mortfaloj ekis ekono-

mia krizo, kaj tio timigas la novaĵka-

nalojn. 

 

Ĉiuj lokaj, naciaj kaj internaciaj gvi-

dantoj kaj asociaj estroj havas la sa-

majn zorgojn, kaj ni devas resti soli-

daraj kun niaj komunaj valoroj: hu-

maneco, kunvivado, naturo, artaj 

aventuroj intergeneraciaj, defioj kaj 

solidareco. 

 

Enketo montras, ke granda nombro de 

niaj membroj deziras trovi klubojn, 

kie estas la plej bonaj kondiĉoj seku-

recaj kaj sanstataj por praktiki la ho-

bion, la pasion. Ĉiu landa asocio estas 

socia ligilo, kiun bezonas niaj  kluboj 

kaj niaj membroj, kaj per tio ni povas 

fortiĝi interne de FISAIC. 

 

Nia estonteco dependas de nia ka-

pablo bontenadi kaj aktivigi niajn 

klubojn. Kiel defio al individuisno, la 

kolektiva spirito protektos nian socian 

respondecon.  

 

Agu ni saĝe kaj kun respekto al la 

sanstataj kondiĉoj. Ni interŝanĝu kaj 

dividu niajn spertojn – nia federacio 

estas nia forteco. 


