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Sejurul meu la Marseille in cadrul mobilității ERASMUS a fost o experiență neașteptată dar
bine primită. Eu, precum mulți dintre voi, nu aveam certitudinea că această mică aventură
mi-ar aduce mai multe beneficii decât bătăi de cap. Însă, într-o zi, o persoană dragă mie m-a
convins să-mi iau inima-n dinți și să pornesc in ceea ce a fost până la urmă cea mai frumoasă
experiență din viața mea.

Marseille este un oraș cu o cultură, istorie și tradiție mai rar întâlnită. Ceea ce-l face totuși să
se remarce față de orice alt oraș european la care probabil v-ați gândit deja este faptul că
acest oraș are mai multe culturi, mai multe tradiții și toate sunt bine integrate într-un oraș
lipsit de prejudecăți. Am avut plăcerea de a lega prietenii cu oameni din Maroc, Tunisia,
Liban, Italia, Germania, Grecia, Estonia, Columbia și multe altele. Deodată nu am mai simțit
că sunt Român ci mă simțeam locuitor al planetei pământ.

Cât despre sistemul medical din care am făcut parte pentru o
scurtă durată de timp, pot spune cu certitudine că oricât aș
încerca să pun în cuvinte ceea ce am experimentat nu voi reuși,
vă invit să vedeți cu proprii voștri ochi. Să vedeți un sistem
medical funcțional, performant care se ridică mai presus de bani
sau putere politică. În spital toata lumea avea un singur scop,
îmbunătățirea calității vieții pacienților și instruirea noilor
generații care urmează să ne calce pe urme. Nu vorbeam
franceza ca un nativ și nu eram la curent cu tot ce se întâmpla în
Franța în acea perioadă, din pricina acestui lucru mi-a fost mai
greu să mă integrez deși pot spune că am reușit într-o anumită
măsură. Dar cu toate acestea, am fost valorificat și apreciat
pentru cunoștințele și aptitudinele mele medicale.
În concluzie, în doar șase luni din viața mea, mi-am facut prieteni noi, amintiri noi,
cunoștințe noi și mai ales mi-am schimbat modul de a gândi și perspectiva asupra vieții. Voi
mai opta să plec din țara dacă voi mai avea ocazia? Cu siguranță! Unde, tot în Franța? Cu
siguranță că nu. Lumea asta este atât de mare și de frumoasă iar noi suntem atât de mici iar
eu, acum, știu acest lucru. Ignorați orice fel de de emoție negativă și porniți încrezători spre
aventura voastră ERASMUS.
Vă doresc mult succes!

