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Muntii Rodnei reprezinta nu doar cel mai inalt sector montan din Maramures si din Carpatii
Orientali, cu veritabile puncte de belvedere, ci si un test de vointa pentru cei care se incumeta
sa-i escaladeze. Maramuresul benefiaciaza de fatada nordica a Muntilor Rodnei, cea mai
spectaculoasa, cu o diferenra de nivel fata de vatra localitatii Borsa de cca 1600m. Parcurgerea
acestor munti poate fi gandita fie printr-un traseu ambitios de creasta, fie prin incursiuni
separate spre obiective de sine statatoare, cum ar fi Lacul Iezer. Vf. Pietrosu, lacurile glaciare
Buhaescu, Lacul glaciar Izvorul Bistritei, Vf. Ineu, Vf. Puzdrele, Vf. Galatiului, Cascada Cailor,
Izvorul Albastru al Izei si multe altele. Organizarea, coordonarea si echipamentul corespunzator
sunt bazele unei reusite.Pornind de la ideea ca orice persoana sanatoasa este capabila sa
desfasoare actiuni si sa atinga obiective mult mai inalte decat crede initial, prin actiunile
derulate in vara anului 2007 a venit si confirmarea. In luna iulie ne-am deplasat in Muntii Rodnei
cu un grup de studenti, foarte eterogen sub aspectul calitatilor fizice, am putea spune ca pentru
unii ar fi fost dificil sa se deplaseze initial chiar si pe Dealul Solovan, unde am aplicat o serie de
principii specifice
managementului de grup in conditii de efort sustinut.
Printr-o organizare si coordonare gandite in cele mai mici detalii toti membrii grupului au reusit
sa ajunga pe Vf. Pietrosu si sa se intoarca la Borsa in aceiasi zi, fara a exista vreo problema.
Practic, 40 de persone au reusit sa parcurga un traseu la care foarte multi puteau doar sa
viseze. Ce este foarte important consta in faptul ca odata ajuns intr-un varf montan doresti sa
ajungi si in altele mult mai inalte.
Alaturi de
beneficiile obtinute pe linia increderii in propria persoana, o deplasare pe munte dezvolta
capacitatea de orientare in spatiu, iar ceea ce este mai important este dezvoltarea gandirii
spatiale, socializarea si spiritual de echipa.
Oare ce poate sa-ti declanseze mai multe si mai profunde emotii pozitive decat sa te stii stapan
pe situatie in deplasarea ta pe crestele muntilor?
Muntii Rodnei trebuie explorati de noi toti cu alti ochi, prin prisma transformarii din oameni care
pot doar sa priveasca in oameni care pot sa vada si sa inteleaga cu adevarat.
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