
Copilul dumneavoastră...

...este cuminte, dotat, harnic, învaţă bine şi sunteţi mulţumit de el?
Practicarea artei go-ului îl va ajuta să-şi păstreze şi să-şi dezvolte aceste calităţi: există o vârstă critică,
atunci când apar tentaţii noi, când începe să vadă lumea cu alţi ochi, şi simte nevoia de o schimbare,
simte nevoia să-şi afirme şi să-şi impună personalitatea nouă, în formare. Preocuparea timpurie pentru
Go îl va feri de tentaţii şi totodată îi oferă un punct de sprijin şi un câmp larg, dar concret şi cu rezultate
clare, pentru afirmarea şi confirmarea personalităţii.

...nu vă face probleme, se străduie, dar nu obţine chiar rezultatele dorite de dumneavoastră?
Go-ul optimizează gândirea, rezolvă problemele emoţionale, dă siguranţă de sine, oferind satisfacţii
imediate care, pe de-o parte, îl face să uite de micile sale eşecuri, prin compensare şi, pe de altă parte, îi
creează un model comportamental şi de gândire de bază pentru viitoarele succese, mai calculat şi mai calm.

...este prea direct şi brusc în comportament? ori este  retras, ezitant, lent (temător)?
Go-ul îi dă prilejul să-şi afirme din plin temperamentul impulsiv (violent?), ca să constate imediat că
acest gen de acţiuni îl atrag într-un lanţ de încurcături şi va deveni mai precaut. La fel şi ezitările,
nehotărârile, tot la încurcături duc; însă pe tabla de Go îşi poate asuma „riscul“ de a experimenta o
atitudine mai îndrăzneaţă, ca să vadă că astfel îi cresc şansele de reuşită.

...este emotiv, nu se poate concentra, se pierde şi primeşte note sub posibilităţile sale?
Go-ul îi dă încredere în sine, măreşte capacitatea de concentrare şi calmul, antrenându-l pe practicant să
fie mai spontan, să ia decizii mai rapide şi adecvate unei situaţii nou apărute.

...este distrat, gândul îi fuge la alte lucruri decât la ceea ce are el de făcut în acel moment?
Go-ul  antrenează  focalizarea  şi  intensitatea  atenţiei,  anduranţa,  capacitatea  de  concentrare,  copilul
ajungând, uneori, să „prindă“ lecţia din zbor, încă din clasă!

...are o înclinaţie evidentă pentru tehnică, are chiar geniu pentru matematică, fizică?
Înseamnă că reuşita în Go îi este asigurată! Gheorghe Păun, profesor de matematică şi cel mai tânăr
academician român, este cel care, lucrând la studiul său despre teoria jocurilor, a descoperit Go-ul şi,
entuziasmat,  a  organizat  în  anii  `80  o  largă  campanie  de  presă  pentru  a-l  face  bine-cunoscut  în
România, sprijinit fiind de autoritatea academicianului Solomon Marcus. Un olimpic la matematică,
Cătălin Ţăranu din Vatra Dornei, este acum singurul european devenit profesionist de Go în Japonia şi
cel mai puternic din Europa. Acum este în România, la clubul „Saijo“. În plus, practicarea sistematică a
Go-ului  îi  completează  copilului  profilul  psihologic,  antrenându-i  facultăţile  imaginativă,  intuitivă,
creativă şi artistică.

...are o înclinaţie deosebită pentru artă, literatură, muzică, filozofie, fiind o fire mai visătoare?
Înseamnă că-i va plăcea Go-ul la nebunie, imaginaţia artistică şi intuiţia creativă fiind calităţile necesare
în Go pentru o reuşită deplină. Prima abordare a Go-ului este prin latura logică simplă, elementară, însă
după primele 2-3 luni abordare sistematică nu poţi înainta fără aceste calităţi intuitiv-artisitice, care-şi
găsesc aici o aplicaţie deplină. Iar când copilul simte că îşi poate folosi şi dezvolta la maxim potenţialul
pe care îl are, bucuria lui este plenară. În plus, practicarea Go-ului îi antrenează latura practică, tehnică,
logică: pe cei prea visători îi aduce mai „cu picioarele pe pământ“.

*
De ce are  Go-ul atâtea calităţi, câte am pomenit mai sus, şi multe altele?

Pentru că încă de la început a fost menit (hărăzit) să servească unor scopuri educative, în acest sens
fiind o Cale bine bătută timp de aproape 4000 de ani, conform dovezilor documentare, şi de peste 4000
de ani, conform tradiţiei orale, începând cu China antică şi continuând cu Japonia, Coreea şi alte ţări
asiatice,  înainte  de a ajunge în  occident  acum cca 150 de ani.  A fost  practicat  mai  ales  în  rândul
cărturarilor, războinicilor şi funcţionarilor publici şi ministeriali. Acum beneficiem şi noi de el, pentru
folosul copiilor de toate vârstele.

Se ştie că majoritatea oamenilor folosesc în jur de 5% din capacităţile creierului, cei superdotaţi
7÷8%, iar geniile 10÷12%. Unul dintre principalele motive este acela că folosesc preponderent doar una
dintre emisferele cerebrale, cea stângă care se ocupă de abilităţile tehnico-logice, sau cea dreaptă, care
se ocupă de abilităţile intuitiv-artisitice. Studiile ştiinţifice făcute de japonezi au relevat faptul că prac-
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ticarea Go-ului activează, solicită şi pune la lucru ambele emisfere cerebrale, unul dintre rezultate fiind
creşterea IQ-ului. Dar câştigul evident este obţinerea echilibrului interior (psihic, emoţional, cognitiv) şi
formarea unei personalităţi complexe, adică o mai bună capacitate de adaptare la diversitatea situaţiilor
de viaţă, prin dobândirea unor noi tipare comportamentale şi de gândire datorate activării  emisferei
cerebrale mai puţin folosite înainte de a practica Go-ul în mod sistematic.

● Ce înseamnă practicarea sistematică a Go-ului?
Înseamnă o medie de o oră pe zi sau un minim de 3÷4 ore pe săptămână. Acest ritm este suficient
pentru „întreţinerea“ psihologică în parametri optimi. Pentru cei care vor performanţă, acest timp se
dublează sau se triplează.

● Cu cine va juca Go în mod sistematic?
Cu colegii de clasă, pentru că este antrenant –  şi cu dvs.! Pentru că nu este doar un joc, este o artă care
întreţine şi optimizează activitatea psihică indiferent de vârstă. În plus, nu de puţine ori, copilul simte
nevoia să  împărtăşească părinţilor  descoperirile lor  deosebite,  ca un mod  de  apropiere  sufletească:
încurajaţi-l!

● De ce este necesar un Profesor de Go (sensei)?
Deoarece copilul are tendinţa spre autosuficienţă, adică ajunge repede la concluzia că stăpâneşte Go-ul
la perfecţie,  că nu mai are  secrete pentru el.  Ori,  fără nicio  glumă, cunoaşterea în Go este practic
infinită:  întrebaţi  fiind jucătorii  profesionişti  japonezi  (deci  cei  care îşi  dedică toată  viaţa studiului
acestei arte) cât ar mai avea până la perfecţiune, răspunsul lor a fost ferm: suntem cam la jumate. Dacă
la şah există un program la nivel de campion mondial, în schimb la Go, cel mai puternic program nu
depăşeşte nivelul mediu amator, în condiţiile în care s-a instituit un premiu de un milion şase sute de
mii de dolari pentru cel care realizează un program de nivel 1dan amator! De ce? Tocmai pentru că Go-
ul solicită imaginaţie şi creativitate, ceea ce calculatorul nu poate avea. Ori, rolul profesorului de Go
este  de  a-i  reaminti  mereu  că  este  încă  începător  şi  de  a-i  oferi  secretul  „magic“  al  trecerii  spre
următorul nivel. Concluzia? Nu ai cum să te plictiseşti practicând Go-ul!

● Unde găsiţi un profesor de Go?
În Bucureşti există clubul „Saijo“, unde activează şi Cătălin Ţăranu, singurul european devenit jucător
de Go profesionist în Japonia. Alături de el, o echipă tehnică completă asigură tuturor cursanţilor o
evoluţie rapidă şi o ambianţă plăcută.

● Cu ce echipament trebuie înzestrat copilul dvs. pentru a participa la aceste cursuri?
Nu-i  trebuie  nimic,  tot  echipamentul  pentru  Go  este  asigurat  de  organizatori,  inclusiv  premii  la
concursuri  şi  alte  mici  premii  pentru  reuşitele  sale  parţiale,  excursii,  tabere  de  Go şi  deplasări  la
concursuri internaţionale, pentru cei merituoşi.

Clubul de Go  „SAIJO“   (str. Smârdan, nr. 18, sc. B, et. 6, ap. 77; http://saijo-club.com/)
 tel. 0721-818-387 (Radu Baciu); deschis zilnic între 14.30 – 20.30

cursuri de iniţiere, cursuri pentru avansaţi, perfecţionare la orice nivel – coordonator şi profesor:
Cătălin Ţăranu 5 dan profesionist

Iulian Dragomir
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