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Egzemplarz bezp atny

Z ycia O rodka…

Z ycia O rodka...

Panie dyrektorze,

prace wykonano
zgodnie z ustaleniami

A może
sprawdzimy
temperaturę
wody?

Pani Zosiu te
kwiaty są
dla Pani !!!

Niektórzy to
potrafią się
ustawić…

Zosiu
uważaj !!!

Taka kąpiel
może zdarzyć
się tylko
raz!!!!

Mieszka cy pisz%…

Mój stosunek do choroby i do leczenia jest sprecyzowany i ogólnie
prosty.
e jestem chory na SM to wiem doskonale. Diagnoz

postawiono

adnych par lat temu. Min o 26 lat od tamtego momentu, a jeszcze
2 lata wcze#niej $y em w nie#wiadomo#ci tego faktu. Tak, wi c od 28
lat $yj z kolesiem, który nazywa si Stwardnienie Rozsiane. Choroba
jak choroba, trzeba do niej przywykn*+. Jednak tak jak narowistego
konia trzyma si
wymkn*+ si

w cuglach, tak choróbsku nie wolno pozwoli+

spod kontroli. Poza tym, w miar

mo$liwo#ci, trzeba

robi+ swoje.
Pocz*tek chorowania by niezno#nie upierdliwy. Miota o mn* jak pi k*
i z chodzeniem problemy mia em okrutne. Paradoksalnie jednak moja
rzeczywisto#+ nie by a wcale ponura. Ja, cieszy em si … Tak,
cieszy em si
z

kategori*

z tego, $e w ksi*$eczce wojskowej wbito mi stempel
„E”

i

do

przekl tego

woja

i#+

nie

musia em…

O perypetiach z wojskiem pisa nie b d , poniewa$ nie o to idzie.
Z czasów przed chorobowych ( zabrzmia o to prawie tak, jak
z czasów prehistorycznych…), w a#nie z tych czasów, kiedy by em
m ody i silny –by em zapa#nikiem, i by em pi kny oczywi#cie – zosta a
mi przede wszystkim potrzeba dbania o swoje cia o. Cia o jest
skorupk* mi najbli$sz* i ogólnie najcenniejsz*, wi c pozostaje o nie
dba+.
Przez prawie po ow

mojego sta$u chorobowego by o ze mn*

nieciekawie. O samodzielnym chodzeniu musia em zapomnie+…Jednak
gruszek w popiele nie zasypia em i po dziesi ciu latach miotania si

Mieszka cy pisz%…
w ciasnych przestrzeniach niemocy, kiedy szpikowano mnie sterydami
a stan zdrowia stawa si

coraz gorszy, spotka em grup

osób

maj*cych pomys na moje dolegliwo#ci. Zacz* em korzysta+ z pomocy
bioenergoterapeuty, psychologa – buddystki, dietetyka i zacz* em pi+
zio a dla wzmocnienia cz onków nadw*tlonych przez choróbsko
serwowane

przez

irydologa-zielark .

Zacz* em

$y+

wed ug

okre#lonych zasad. 8wiczy em cierpliwie i cho+bym mia podpiera+ si
nosem, to wytrwale chodzi em po domu, a pó9niej cienko sprawne nogi
ponios y mnie w plener, najpierw niezdarnie i z l kiem, ale zew natury
robi swoje i par em do przodu. Kiedy nauczy em si

s ucha+ swego

cia a i odp dzi em #wiadom* analiz faktów, zacz y dzia+ si cuda.
Umiejscowienie si

choroby w lewej pó kuli mózgowej zmieni o moje

zapatrywania na #wiat. Z permanentnego realisty zmienia em si
w zafascynowanego sztuk* marzyciela. Dzia o si

tak jak gdyby

choroba pozwoli a mi spojrze+ na #wiat innymi oczyma, pozwoli a
odkry+ inny #wiat, #wiat, który do tej pory by poza moimi zmys ami.
Rehabilitacja szeroko poj ta to moim zdaniem najlepsza metoda
na powstrzymanie choroby. Mówi*c-moim zdaniem-przyw aszczy em
sobie t* opini , bo nie ja to wymy#li em, ale wierz

g boko

w skuteczno#+ rehabilitacji, wi c uzasadnione jest uto$samienie
si z t* opini*. Przez kilka lat bywa em na rehabilitacji w O#rodku
Przygotowa< Olimpijskich w Spale. W marcu tego roku by em na
kuracji w Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie. Teraz
jestem

w

Krajowym

O#rodku

Mieszkalno-Rehabilitacyjnym

dla

chorych na SM w D*bku.
Nie bez kozery wcze#niej wspomnia em o emocjach i dbaniu
cia o, poniewa$ na tego rodzaju kuracjach dba si

o swoje

o wszechstronn*

odnow . Dba si o odnow psychiczn* i fizyczn* kompleksowo.

Mieszka cy pisz%…
W a#nie O#rodki Rehabilitacji - a w a#ciwie terapeuci wzmacniaj*
moj* wiar

w m*dro#+ ludzi. D*bek jest przyk adem O#rodka

przywracaj*cego zb *kanemu choremu godno#+ i ch +

do trwania

w wierze: w pot g organizmu i w moc naszej psyche. Ale do#+ ju$
tego; och i ach i powiem o czym# innym.
Kiedy# wydawa o mi si , $e w a#nie ja wymy#li em to, $e #wiadomo#+
jest moim najwi kszym wrogiem. S*dz , $e do rozwoju choroby
przyczyni em si w du$ej mierze… Wiem, wiem, $e dzi ki #wiadomo#ci
jeste#my lud9mi, jednak s* przestrzenie gdzie #wiadomo#ci wara!
Kilkana#cie lat temu wypracowa em sobie, przy wybitnej pomocy
specjalistów

-

moich

przyjació ,

obron

przed

analizowaniem

nawiedzaj*cych mnie emocji. Gdybym tak nie robi to mózgowe analizy
emocji wp dzi yby mnie do grobu. Mo$e przesadzi em, ale na pewno
wp yn yby na mnie destrukcyjnie. Rozbudowywanie emocji takich jak
strach, z o#+, l k przez #wiadom* analiz

prowadzi do kolosalnego

zam tu. Choróbsko w takich momentach s abo#ci nie omieszka
zaw adn*+ cia em do szcz tu…
Tak, wi c, przyje$d$am do D*bka a tu masz. Oni o tym wiedz*.
Wiedz*,

$e

pozwalanie

#wiadomo#ci

na

zbyt

wiele

mo$e

szkodzi+,…wi c ja tego nie wymy#li em… Ta wiadomo#+ nie zdo owa a
mnie jednak, a wr cz przeciwnie. Jestem podbudowany i umocniony
w mniemaniu, $e to, co robi to nie mrzonki i to ma sens.
Socjoterapia, psychoterapia, muzykoterapia, prowadzone w Centrum
Rehabilitacji w Bornem Sulinowie i w innej formie tu w D*bku, to
dzia ania prowadz*ce do osi*gania emocjonalnej m*dro#ci. Przecie$
jeste#my tacy, jakich sobie siebie wyobra$amy. Przecie$ to nasze
emocje tworz* nasz wizerunek. Emocji nie nale$y t umi+.

Mieszka cy pisz%…
Dobra, dobra, mo$na tak powiedzie+, ale w a#nie w Bornem siedz
sobie i ogl*dam mecz pi ki no$nej: Polska- USA. I jak by mnie op ta o,
zacz* em k óci+ si

z telewizorem… No, bo jak inaczej nazwa+

wyrzuty skierowane do graczy, którzy mnie nie s ysz*,

a ja

zemszcz do telewizora, $e polscy pi karze ni w z*b nie potrafi* gra+
w pi k ! Fakt, dar em si na nich, upuszczaj*c wodze emocjom. Mo$e
to i dobrze, ale jak móg si

czu+ Andrzej- mój Bogu ducha winien

wspó lokator… Potem go przeprosi em, ale nad emocjami trzeba
troch panowa+…wydaje mi si …
Teraz w D*bku mieszkam sam i w pokoju telewizora nie ma, wi c
takich sensacji nie b dzie. Je#li chodzi o zabiegi rehabilitacyjne, to
jest ich du$o. Jest tu hipoterapia! Mam nadziej , $e konik nie
pogniewa si

na takiego kuternog

jak ja i ponosi mnie askawie.

Krioterapia ogólnoustrojowa i zabiegi fizykoterapii to dope nienie
dzia a< zwi*zanych z psychofizyczn* rekonwalescencj* pacjentów.
Krioterapia, któr* rozpocz* em 7 lat temu, to zabieg pozwalaj*cy mi
+wiczy+ bez zm czenia i dzia a mobilizuj*co na moje zmys y. Nie
wolno mi zapomnie+ o atmosferze w O#rodku – teraz troch kadz ,
ale na ostatnim wieczorku po#piwo em sobie tak jak Zamachowski
w „Zawróconym”. Pewnie tu jeszcze wróc . Daj* pozytywnego kopa –
atmosfera jest wyj*tkowa.
Nie ja wymy#li em to, co teraz powiem, ale chc

z ca * moc*

podkre#li+, bo si z tym uto$samiam, $e $adna choroba i SM te$, nie
ma takiej mocy sprawczej, aby zdo owa+ nas chorych do tego stopnia,
$eby#my stali si nieu$yteczni i zostali wykre#leni ze spo ecze<stwa.
Moc w ka$dym z nas jest tak wielka, jak wielkie s* uczucia inspiruj*ce
nasze dzia ania. A tu w O#rodku pomagaj* nam zmobilizowa+ si
walki o godne $ycie.

do

Mieszka cy pisz%…
W Bornem przekazano mi pewne przes ania a tu atmosfera jest
podobna, wi c zacytuj je:
„ Pasja daje ci #rodki do wprowadzenia uzdrawiaj*cych zmian”
i nast pne:
„ Nic szybciej nie wyci*ga ci
prawdziwy, p on*cy

z g owy, ni$

z g bi brzucha #miech” -

i o to chodzi. Hmiech jest dobry na wszystko!
Takie

s owa

wzmacniaj*

mnie

na

wskro#

i inspiruj*.
Teraz dosta em kijki do Nordik
walkingu, wi c spaceruj

sobie i

powtarzam - biodro, biodro…- to tak dla dodania
animuszu i $eby nie spieprzy+
tego,

czego

ucz*

mnie

rehabilitantki ( ca e szcz #cie, $e $ona tego nie
s yszy, bo by dopiero sobie pomy#la a…) – wi c
id , u#miecham si do siebie i nie dopuszczaj*c
#wiadomo#ci do analizowania emocji, powtarzam
„kotwic ”- biodro, biodro- i ciesz*c si
malutkich sukcesów krocz ku lepszemu.

Zenon Miszewski

z tych

Mieszka cy pisz%…

1. Anio owie wybrali to miejsce,
by nie#+ pomoc i ulg choremu.
Do pracy nieziemski personel powo ali,
by podo a+ stwardnieniu rozsianemu.
ref. Wszyscy jeste#my zdrowi,
tylko ró$nie si mamy.
Jedni je$d$* na wózkach,
inni chodz* z laskami.
2. D*bek to miejsce ukochane,
gdzie powraca+ ka$dy chce,
Za D*bkiem b d t skni+ stale,
zjawi si tu - któ$ to wie?
ref.

Wszyscy jeste#my zdrowi,
tylko ró$nie si mamy.

Jedni je$d$* na wózkach,
inni chodz* z laskami.
3. Bia ej Damy na dworku ju$ nie ma.
W miejsce jej, króluje tu Ela,
Ta<cz*c wygina swe cia o ( Ela, Ela ),
bawi nas i rozwesela ( Ela, Ela ).
ref.

Wszyscy jeste#my zdrowi,
tylko ró$nie si mamy.

Jedni je$d$* na wózkach,
inni chodz* z laskami.
Iza Marciniak, D*bek 19.01-7.02.2009r.

Rozmaito ci…

Kwiat to najstarszy
i najbardziej znany symbol mi o#ci. Jego naturalne pi kno i zapach
sprawiaj*, $e jest on najprostszym, a zarazem bardzo eleganckim
wyrazicielem naszych uczu+. Warto pozna+ mow kwiatów, gdy$ za
ich po#rednictwem mo$emy wiele powiedzie+ - na przyk ad wyrazi+, $e
kogo# kochamy lub pokaza+, $e zale$y nam wy *cznie na przyja9ni.
Zobacz co mówi* kwiaty:
Aster - uszcz #liwiasz mnie ka$dego dnia.
Bez - ofiaruj Ci swoj* szczer* przyja9<.
Bratek - my#l o Tobie, czekam na jaki# znak .
Chaber - nie mam odwagi, $eby porozmawia+ z
Tob*.
Dalia - dlaczego mnie odrzucasz?
Fio ek - oznacza skromno#+.
Frezja - uznanie i rado#+.
Go9dzik - kocham Ci , naprawd !
Go9dziki (wielobarwny bukiet) - oznaka odmowy.
Groszek - t skni za Tob*- szkoda, $e bez wzajemno#ci.
Hiacynt - $yj dla Ciebie, ale jak mnie odrzucisz nie b d p aka+ .
Irys - uwierz mi prosz !
Jaskier - Ty niewdzi cznico!

Rozmaito ci…

Kaktus - ostrze$enie.
Konwalia - jeste# pi kna.
Krokus - oznacza rado#+.
Lewkonia - je#li mnie nie chcesz, to po prostu powiedz.
Lilia - mam wobec Ciebie powa$ne zamiary.
Lwie paszcze - zwró+ na mnie uwag .
Mak - zapomnijmy o nieporozumieniach.
Margerytka - Jeste# najpi kniejsza!
Mieczyk - b d walczy+ o Ciebie.
Nagietek - chc zasn*+ w Twoich ramionach.
Narcyz - nie masz serca!
Niezapominajka - chc by+ zawsze obok Ciebie.
Piwonia - rozchmurz si , nie b*d9 taka nieufna.
Ró$a czerwona - Kocham Ci ponad wszystko!
Ró$a $ó ta - odwzajemnij moj* mi o#+.
Stokrotka - jak dobrze jest by+ przy Tobie.
Storczyk - oznacza zmys owo#+.
Tulipan - ciesz si , jak Ci widz .
onkil - po$era mnie zazdro#+!

Rozmaito ci…

Je#li m*$ otwiera drzwi swojego
samochodu $onie, to mo$esz by+ pewien,
$e albo samochód jest nowy, albo $ona.
*
Moja $ona jest anio em – zwierza si
m ody cz owiek swojemu przyjacielowi.
- Masz szcz #cie. Moja nadal $yje.
*
Pewien m ody ma $onek postanowi nie zg asza+ kradzie$y karty
kredytowej, po tym jak si dowiedzia , $e z odziej wyda mniej
pieni dzy ni$ jego $ona.
*
Wiesz, w Walentynki zrobiono w naszej firmie ankiet i okaza o si ,
$e jestem najbardziej po$*danym facetem w robocie.
- No to powiniene# si cieszy+!
- No nie wiem, u nas pracuj* sami m $czy9ni...

Rozmaito ci…

Mi o#+: rzeczywisto#+ w krainie fantazji.
Charles Maurice

Im wi kszy cz owiek, tym g bsz* jego mi o#+.
Leonardo Da Vinci

Niedojrza a mi o#+ mówi: Kocham ci , poniewa$ ci potrzebuj .
Dojrza a mi o#+ mówi: Potrzebuj ci , poniewa$ ci kocham.
Erich Fromm

Ka$da mi o#+ trwa tak d ugo, na ile zas uguje.

Kogo kocha a kobieta rozs*dna,
s odka, dowcipna i zmys owa,
ten posmakowa tego,
co $ycie mo$e ofiarowa+
najcudowniejszego.
Gabriel Senac de Meilhan

Polskie
w

Towarzystwo

Ciechanowie

zwraca

si

z

Stwardnienia
pro#ba

do

Rozsianego

wszystkich

ludzi

Oddzia

dobrego

serca

o wsparcie oddzia u ciechanowskiego poprzez Przekazanie podczas rozliczenia
rocznego PIT- 1 % podatku dochodowego.
Wystarczy wpisa+ w rozliczeniu PIT:
KRS: 0000077974
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzia w Ciechanowie
Z dopiskiem „ Dzia alno#+ statutowa”

Wa ne adresy
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Centrum Informacyjne SM: 00-697 Warszawa, Hotel Mariott,
Al. Jerozolimskie 65/79 www.ptsr.org.pl tel. 022 630-72-15
e-mail: a.bartuszek@ptsr.org.pl
Biuro RG PTSR 00-583 Warszawa ul. Bagatela 13/43 tel. 022 856-72-66
e-mail:biuro@ptsr.org.pl
Infolinia o SM: 0801-313-333
Krajowy O rodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM
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