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Egzemplarz bezp atny

Z ycia O rodka…

Z ka dym dniem zbli amy si
do zako czenia trwaj cych
w O rodku inwestycji.
Niebawem
zako czone
zostan
prace
budowlane
w dobudowywanej cz ci O rodka. Rozpocznie si wyposa anie pokoi
mieszkalnych i sal terapeutycznych. Trwaj szkolenia przygotowywuj ce
rehabilitantów i terapeutów do pracy na nowych urz dzeniach.
Zmienia si równie oblicze funkcjonuj cej cz ci O rodka.
Popatrzcie sami…

Dobudowana cz ( O rodka

Z ycia O rodka…

Fizykoterapia

Pokój mieszka ców

Lokomat –
urz dzenie
do
reedukacji
chodu

Sala rehabilitacji

Z ycia O rodka…

Kuchnia terapeutyczna dla mieszka ców

Hydroterapia

/azienka
w funkcjonuj cej
cz ci O rodka

Kriokomora

Pole do minigolfa

Warto wiedzie&…

W Komunikacie z dnia 21.12.2007 r. Ministerstwo
Finansów poda6o, e od 1 stycznia 2007 r. podatnik, który chce podzieli&
si' 1% swojego podatku z organizacj, po ytku publicznego, nie musi sam
dokonywa& wp aty na konto tej organizacji, a jedynie w sk adanym przez
siebie
zeznaniu
podatkowym
poda&
wysoko &
wnioskowanej
(zadeklarowanej) wp aty (po zaokr,gleniu do pe nych dziesi,tek groszy w
dó ), która nie mo e przekroczy( kwoty odpowiadaj cej 1% podatku
nale nego, oraz dane pozwalaj ce na w6a ciwe zidentyfikowanie organizacji
po ytku publicznego, tj. jej nazw oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru
S dowego.

Chcesz pomóc w zorganizowaniu rehabilitacji dla chorych
na stwardnienie rozsiane z Ciechanowskiego Oddzia u Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego – w odpowiednim miejscu swojego
formularza podatkowego wpisz:„ 1% na OPP – PTSR Oddzia
w Ciechanowie”.

Informacj t mo esz zamie ci( w rubryce „Inne informacje, w tym
u6atwiaj ce kontakt z podatnikiem”, która stanowi odpowiednio:
poz. 134 w formularzu PIT–28,

poz. 311 w formularzu PIT-36,

poz. 107 w formularzu PIT-36L,

poz. 123 w formularzu PIT-37,

poz. 59 w formularzu PIT-38.
W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisz nazw
(Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego) i numer pod jakim ta
organizacja
figuruje
w
Krajowym
Rejestrze
S dowym.
PTSR widnieje w KRS-ie pod numerem 0000083356 .

Warto wiedzie&…

Zarz d Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe6nosprawnych
ustali6 nast puj ce terminy przyjmowania
w 2008 roku, przez Oddzia6y PFRON, wniosków o dofinansowanie
w ramach realizacji programów:
- pilota owego programu „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez
osoby niepe6nosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B” - od dnia 14 lutego do dnia 31 marca 2008 roku;
- „Pegaz 2003”:
1) od dnia 1 kwietnia do 16 maja 2008 roku w module pomocy
w aktywizowaniu osób niepe6nosprawnych poprzez likwidacj barier
transportowych i w komunikowaniu si ,
2) od dnia 1 lutego do dnia 14 marca 2008 roku w module pomocy w
dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepe6nosprawnych –
uczestników warsztatów terapii zaj ciowej;
- „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprz tu
elektronicznego oraz oprogramowania umo liwiaj cego rehabilitacj
zawodow i spo6eczn osób niewidomych i niedowidz cych” - od dnia 17
marca do dnia 30 kwietnia 2008 roku.
Szczegó6owe informacje mo na znaleH( na www.pfron.org.pl
w zak6adce „Programy PFRON”.

Warto wiedzie&…

przeczytaj - warto !
Ukaza6 si kolejny numer „Pozytywnego Impulsu”
magazynu dla zainteresowanych stwardnieniem
rozsianym.
w numerze mi dzy innymi:

Raport Impulsu - Mama,

Tata i SM

Przewodnik pacjenta – Poradnik kolejkowicza
Poradnik dla oczekuj cych na leczenie immunomodeluj ce

Rusz si ! - Obejmij tygrysa
Spokojne ruchy wygl daj jak (wiczenia wykonywane
w zwolnionym tempie. Ale przynosz praktykuj cym
zauwa aln popraw stanu zdrowia

Zrób to Sam – Samodzielne &wiczenia
w spastyczno'ci ko(czyn dolnych

*ycie z Impulsem – Dieta a SM
Impuls nauki – Geny a SM
Ekspertyza Impulsu – Refundacja rehabilitacji
Magazyn „Pozytywny Impuls” jest do nabycia w naszym sklepiku.

Mieszka cy pisz, …

Moi kochani,
poniewa nie mog sama podzieli( si z wami moimi my lami
i prze yciami, pomy la6am e mog opisa( moje do wiadczenia.
My l , e pewien wieczór w D bku b d mog6a sp dzi( z wami
i "opowiedzie(" o moim poszukiwaniu nadziei w walce
z chorob .
Kasia

Ca6a dr a6am z wra enia. Sta6o si , wbrew wszystkim
sceptykom i niedowiarkom by6am na lotnisku. Za chwil
odprawa na samolot do Monachium, a tam przesiadka na lot
do Delhi. Lecia6am w nieznane, ca6 drog na lotnisko moi
przyjaciele
artowali ze mnie,
e wybra6am dla siebie
ekstremalne doznania. Wszyscy robili zak6ady po jakim czasie
b d ucieka6a od brudu, prymitywu, krów i ma6p. Nikt nie
wierzy6, e wytrzymam planowane sze ( tygodni.
Ostatnie miechy, po egnania i moja córka Agnieszka pcha6a
wózek ze mn do odprawy…
Wszystko zacz 6o si
cztery miesi ce wcze niej, gdy
przypadkiem przeczyta6am histori kilku pokole hinduskiej
rodziny, yj cej na pó6nocy Indii. Nestor rodziny zajmowa6 si
upraw ro lin leczniczych stosowanych w licz cej kilka tysi cy
lat medycynie ajurwedyjskiej. Urzek6o mnie tytu6owe "kusz ce
wo6anie ciszy", zacz 6am marzyc o opisanych miejscach… Nagle
u wiadomi6am sobie, e to nie jest tylko pi kna bajka, e ten
wiat realnie istnieje. Zacz 6am szuka( w internecie informacji
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na temat medycyny ajurwedyjskiej, znalaz6am kliniki w Indiach
i Nepalu. Napisa6am do nich o mojej chorobie, e ... Dzi siedz
na wózku inwalidzkim, mam ca6kowity niedow6ad r k i nóg, nie
mówi tylko be6kocz tak, e rozumiej mnie jedynie najbli si.
Patrz zdziwiona na swoje cia6o, bo przecie nadal jestem
kobiet
pe6n
ycia, która uwa a,
e nie ma rzeczy
niemo liwych.
Dlatego zapyta6am czy mog do nich przyjecha(. Jeden lekarz
okaza6 si tak samo szalony jak ja…Niczego nie obiecywa6, ale
wiedzia6am, e zrobi wszystko, eby mi pomóc i ul y(…
Do Chillianula z Delhi jedzie si oko6o sze ciu godzin, my
by6y my przera one perspektyw w tpliwego prze ycia trasy
juz na obrze ach stolicy. Mija6y my podobne do siebie wioski
okropnie zaniedbane i za miecone, w ka dym miejscu kwit6
handel, wokó6 unosi6 si kurz i ha6as. Spodziewa6am si
zetkni cia z zupe6nie innym wiatem, pe6nym magii i egzotyki,
a tu z wyobra e pojawia6y si od czasu do czasu palmy, du e
kaktusy i stada ma6p biegaj ce po drogach. Jecha6y my ju
oko6o pi ciu godzin, teren ca6y czas by6 monotonnie p6aski.
Zastanawia6am si jak to jest mo liwe, e klinika znajduje si
na wysoko ci ponad 2400 metrów kiedy nagle bez adnego
uprzedzenia, najmniejszego pofa6dowania ziemi,
adnego
pagórka wyros6y góry. Zupe6nie jakby kto si znudzi6,
narysowa6 na ziemi linie i postanowi6, e od tego momentu
b dzie pi knie. I by6o…
Wjechali my za ogrodzenie, za którym stal ma6y, bia6y budynek
z napisem Hospital. Do samochodu podeszli m6odzi hindusi,
patrzyli si na nas jak ma6e, wiejskie dzieci. Zacz li szuka(
doktora.
Pojawi6
si
ciemnoskóry
m czyzna
o przemi6ym u miechu, powiedzia6, e wszyscy czekali na nasz
przyjazd i nagle zrobi6o si bardzo mi6o. Najdrobniejszy
ch6opak chwyci6 mnie na r ce, bez wysi6ku wyj 6 z samochodu i
posadzi6 na wózku. Poszli my obejrze( nasz pokój w domu dla
go ci z zagranicy. Sta6y w nim dwie metalowe prycze i szafa
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w cianie. Wysoki schodek dzieli6 sypialni od male kiej
ubikacji. Wiedzia6y my, e nie damy sobie w tych warunkach
rady. Spojrza6y my na siebie z córk . Obie by6y my
na pograniczu histerii ale ka da, ze wzgl du na drug ,
zachowa6a pokerow twarz.
Wtedy lekarz pierwszy raz z6ama6 dla mnie obowi zuj ce
zasady. Kaza6 przygotowa( dla nas pokój w aszramie
na parterze, gdzie mieszkali tylko hindusi…
Nast pny dzie wsta6 jak wszystkie kolejne w blasku s6o ca.
Zacz 6 si wizyt lekarzy, którzy mój stan zdrowia oceniali
na podstawie pulsu. Po paru godzinach dosta6am plan terapii,
proponowane leki robione z tamtejszych ro lin. Za ywa6am
sproszkowane
zio6a
wymieszane
z
miodem,
inne
rozpuszczone w mleku, pi6am okrutnie gorzki wywar z
dziesi ciu zió6 na przyrost mi ni. Codziennie dzie
zaczyna6am (wiczeniami oddechowymi pranajama,
e
specjalnie dla mnie sprowadzonym nauczycielem jogi. On
równie stosowa6 akupresur , czyli masa uciskowy punktów
na stopach, które kiedy s zablokowane nie pozwalaj
swobodnie przep6ywa( naszej wewn trznej energii.
Ka dego dnia siedz c ze mn odwrócony twarz do
wschodz cego s6o ca opowiadaj mi historie powstawania
Ziemi i udzia6 Bogów w jej tworzeniu. Traktowa6 mnie jak
zdrow osob i wymaga6 ode mnie wiary i wewn trznej si6y.
Gdy zauwa y6, ze nie mog odgoni( natr tnych much rozbawi6
mnie mówi c, e Bóg je po to stworzy6, eby cz6owiek nie by6
leniwy… Dlatego powinnam za nie dzi kowa(, a nie narzeka(.
Masowano mnie ka dego dnia przez godzin . Najpierw zawsze
u miechni te kobiety z towarzysz c im m6od lekark
przynosi6y metalow wann , do której mnie k6ad6y i obmywa6y
ca6e moje cia6o gor cymi olejami. Po dwóch tygodniach nast pi6a
zmiana terapii. By6am masowana ugotowanym ry em zawini tym
w p6ótno i maczanym w gor cym oleju, póHniej ró nymi
zestawami zmielonych zió6 równie obwini tymi p6ótnem i
maczanymi w oleju.
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O 12.30 by6a dla wszystkich godzinna przerwa na obiad…
Aszramy, to magiczne miejsca, w które przyje d aj
ludzie z ca6ego wiata, eby wspólnie mieszka(, pracowa(
i modli( si . Pozna6am mnóstwo cudownych osób z Francji,
Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Holandii, a nawet z USA i Japonii.
Wszyscy przychodzili do mnie kiedy tylko zobaczyli, e siedz
sama. Oprócz zalecanej przez mojego lekarza kuracji dosz6y mi
(wiczenia Reiki, które ze mn prowadzi6a m6oda dziewczyna
z Austrii oraz popo6udniowa rehabilitacja, na która do mnie
przychodzi6a Niemka.
Jednak najbardziej podbili moje serce hindusi. Zapami ta6am
ich u miech, którym witali mnie na dzie dobry i zawsze kiedy
mnie widzieli w ci gu dnia. Nie zd y6o si , eby nie podeszli
i nie zapytali o moje samopoczucie. To, co odbiera6am
wcze niej jako niezdrowa ciekawo ( okaza6o si autentycznym,
yczliwym zainteresowaniem. Dlaczego to wiem? Bo w naszym
kraju je li kto si standardowo zapyta jak si czuj , wcale
nie oczekuje odpowiedzi. Tam siedzieli przy mnie dopóki nie
zrozumieli co mówi6am.
Nad aszramem znajduje si
wi tynia, w której mieszka cy
wioski modl si rano przed prac i wieczorem przed kolacj .
M6ody ch6opak o imieniu Prakash (tzn. Pwiat6o ) codziennie
na wieczorn modlitw wnosi6 mnie po schodach na wysoko (
drugiego pietra, za nim biegli dwaj hindusi nios c mój wózek…
Moj córk , której od d6ugiego czasu nie da6o si zaci gn (
do ko cio6a, tam wielokrotnie widzia6am kl cz c . Na moje
zdziwione spojrzenie, kiedy zacz 6a chodzi( na poranne mod6y
odpowiedzia6a, e czuje wewn trzn rado (, nie przymus.
Qycie zaczyna6o si o wschodzie s6o ca, a spa( chodzili my
zaraz po zmierzchu. Ludzie przyje d ali i wyje d ali, dla
jednych pobyt w aszramie by6 etapem podró y, dla innych
stawa6 si sensem ycia. Pozna6am osoby, które mieszka6y
w Chillianula par miesi cy, lat i takie, które sprzeda6y domy
w swoich krajach i z przys6owiowym tobo6kiem zamieszka6y
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w bardzo skromnych, wr cz prymitywnych warunkach. Nikt
nie
a6owa6 podj tej decyzji. Wszyscy pielgrzymi czekali
na spotkanie z Nauczycielem Muniraji, który by6 uczniem Babaji w
Jego ostatnim wcieleniu na Ziemi. Spotkanie z Nim by6o wielkim
prze yciem.
S6ysza6am
o
Jego
wielkiej
wiedzy
i m dro ci, o umiej tno ci czytania w my lach. W ród wszystkich
widzia6am zachwyt i podziw dla Niego, wr cz uwielbienie i
bezwzgl dne pos6usze stwo w wype6nianiu Jego polece . Do
Chillianuia przyje d a6 na odpoczynek i na rozmowy…
Im bardziej zach cano mnie do spotkania, tym bardziej mój
zachodni umys6 nie uznaj cy autorytetów buntowa6 si . By6o
popo6udnie, czas, kiedy Nauczyciel siada6 i pozwala6 uczniom
przebywa( w Jego obecno ci, przyszed6 czas mojego z Nim
spotkania. Zawieziono mnie do Jego domu, z daleka widzia6am
siedz cych na werandzie i w ogrodzie ludzi. Siedzia6am
z innymi w ogrodzie a moje my li szala6y. Wokó6 panowa6a cisza,
wszyscy siedzieli w milczeniu, by6am poirytowana, wodzi6am
wzrokiem po kwiatach, drzewach, po spowitych mg6
Himalajach. Nagle nasz wzrok si spotka6, dojrza6am u miech
w Jego oczach i zrozumia6am, e wie o mnie wszystko.
W mojej g6owie nasta6a cisza, uspokoi6am si i wiedzia6am, e
b d przyje d a6a na ka de z Nim spotkanie. Zada6am Mu wiele
istotnych dla mnie pyta . Otrzyma6am od Niego, tak jak
wszyscy pielgrzymi, imi obrazuj ce mój charakter, osobowo (
i duchowo (. Nazwa6 mnie Kusum, kwiatem pn cym si wokó6
pnia do s6o ca. Moim przeznaczeniem w yciu jest d y( do
poznania Boga, jak kwiat d y coraz wy ej do s6o ca. Pniem, po
którym wspina si kwiat dla mnie s ludzie. Je eli b d umia6a
ich s6ucha( i z nimi wspó6pracowa( osi gn cel.
Coraz bardziej zwi zana z tym miejscem i ludHmi
z przera eniem my la6am, e za tydzie b dziemy musia6y
wyjecha(… Mia6y my bilety na samolot na konkretny dzie
i lot, no i nie mia6y my pieni dzy na d6u szy pobyt ale obie
by6y my gotowe zrobi( wszystko, eby móc zosta(. Lekarz
wzi 6 nasze bilety, wróci6 po dwóch godzinach i powiedzia6, e
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tylko od nas zale y kiedy wrócimy do Polski. Mia6y my
pó6roczn wiz i zdaniem ca6ego personelu medycznego oraz
mieszka ców aszramu powinnam ten czas wykorzysta( zostaj c
w klinice. Dowiedzia6am si , e o pieni dze nie musz si
martwic, bo je eli zabraknie b d mog6a przys6a( przelewem po
powrocie do Polski. Jako mój lekarz, wys6a6 do przewoHnika
Lufthansa pro b o zmian terminu wylotu podyktowan
konieczno ci przed6u enia leczenia. Jeden z mieszka ców
aszramu pojecha6 poci giem do Delhi, eby przywieH( nowe
bilety. Podró w jedn stron trwa6a ponad dziesi ( godzin ale
nie odczu6am z jego strony adnego zniech cenia, wr cz
przeciwnie rado ( z mo liwo ci pomocy…
Pewnego dnia przybieg6 do mnie Prakash, krzykn 6 tylko, e
musz co zobaczy( , popchn 6 mój wózek i pojecha6am
na "taras widokowy". Ze wzruszenia nie mog6am si odezwa(, do
tej pory niewidoczne, za nie one szczyty Himalajów teraz
b6yszcza6y w s6o cu. Siedzia6am w milczeniu próbuj c
zapami ta( ka dy szczegó6. Przypomnia6 mi si tytu6 ksi ki,
dzi ki której tutaj si znalaz6am. „Kusz ce wo6anie ciszy” ,
cisza panowa6a doko6a mnie i we mnie. Cudowna cisza t tni ca
yciem otaczaj cej przyrody i biciem mojego serca.
Wiedzia6am, e za murami aszramu pulsuje normalne ycie
wype6nione gwarem ulicy, klaksonów przeje d aj cych aut,
nawo6ywaniem handlarzy; zakurzone, biedne i w naszym
zachodnim systemie warto ci zupe6nie bez perspektyw.
Widzia6am jednak u miechni tych ludzi, którzy mieli czas
na rozmow , na spotkania ze znajomymi, na prac i wspólne,
rodzinne posi6ki… Wsz dzie by6o wida( szacunek dla starszych
osób i okazywan im bezinteresown pomoc. Zapyta6am Arjune,
m6odego ch6opaka pracuj cego w klinice, dlaczego witaj c
starych ludzi dotyka si ich stóp. Wyja ni6, e jest to wyraz
uznania dla ich wiedzy, umiej tno ci i do wiadczenia,
które gromadzili d6ugie lata. Cz6owiek stary ma wi ksz
warto (, bo posiada m dro (, której nie ma m6ody.
Kilka razy do roku organizowali bezp6atne leczenie
dla biednych… Mieszka cy aszramu roznosili wod , owoce,
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pomagali lekarzom w prostych czynno ciach.
Qycie toczy6o si jak wsz dzie, ludzie rodzili si , umierali,
kochali si , cierpieli, chorowali. Jednak wszystkie czyny, gesty,
s6owa by6y jednoznaczne. Je eli kto pomaga6 nie narzeka6,
je eli dawa6 nie wymawia6, je eli rozmawia6 to s6ucha6.
W Indiach sp dzi6am cudowne trzy miesi ce pe6ne nadziei,
czu6am si otoczona mi6o ci , traktowana jak Kasia, a nie
przypadek. By6am cz6owiekiem, human being - istota ludzka,
która zas6uguje na szacunek i mimo upo ledzenia cia6a ma prawo
do marze , potrzeb i zwyczajnych pragnie . Obieca6am sobie,
e jeszcze tam wróc i e pojad w inne podobne miejsca gdzie
ycie cz6owieka nie jest, jak w naszym kraju najwy sz
warto ci ,
a
nieuleczalnie
chorzy
czuj
si
w szpitalach, hospicjach czy w domach jak mieci na wysypisku.
Chc by( tam, gdzie moje ycie ma tak sam warto ( jak
ycie ma6py czy s6onia, ale nadal ma ogromn warto (.
Katarzyna Rosicka-Jaczy ska

Do ko ca…
smakowa6am niepewno (
ze zrozumieniem
bez l ku o grzech
6apa6am oddechy
z braku tchu
dopala6am sumienie
w labiryncie nocy
w ród pi ciolinii
fa6szerstw w aureoli
wierzy6am e wszystko
musi trwa(
do ko ca wiata
Magdalena Matraszek- Doma ska

Rozmaito ci…

Po wakacjach

Kto by6 pierwszy?

WESOGYCH HWIJT

WSZYSTKIM MIESZKAKCOM I PRACOWNIKOM
OHRODKA LYCZYMY ZDROWYCH, PEGNYCH
WIOSENNEGO OPTYMIZMU
I RADOSNEJ NADZIEI HWIJT WIELKIEJ NOCY.
NIECH HWIJTECZNE CHWILE WYPEGNIJ PANSTWU
RADOSNE SPOTKANIA PRZY WIELKANOCNYM STOLE
I PRZYNIOSJ POGODP DUCHA, NOWE SIGY
I WYTCHNIENIE OD CODZIENNOHCI.
Zast'pca Dyrektora
Krzysztof Czubak

Dyrektor
Dariusz W'c awski
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