Mi nagyokat szoktunk álmodni… Álmodunk olyan intézetről, ahol a daganatos betegek
azonnal megkapnak minden, a gyógyulásukhoz szükséges módszert és ismeretet… mindezt
alanyi jogon és OEP-finanszírozottan… a Szeretet Házát, ahol lelkes szakember- csapat
tevékenykedik körülöttük, mosolygósan, szívvel, tudással, egymásra és önmagukra is
vigyázva teszik a dolgukat, erős, megtartó közösségben. Van, aki jógát tanít, van, aki
életmód-váltást, segítenek zöldség-, és gyümölcsleveket készíteni, személyi edzésprogramot
összeállítani… hagyományos kínai orvoslással kezel az orvosunk, mellette párhuzamosan
rendel az onkológus orvosunk is. Van reiki kezelés és energiagyógyászat, van gyógymasszázs
és gyógytorna, minden személyre szabottan… Van pszichológiai segítség és Simontonmódszer, van meseterápia, tánc-meditáció, kineziológus segít és kommunikációs tréner…
Konfliktuskezelést tanulunk csoportban és önérvényesítést… játszmaelemzést tart jó humorú
katolikus papunk, akinek hite és bölcsessége rendkívüli… Családállítás, Pink Ribbon,
meridián-torna, gyógynövények, természetgyógyászat… Találkozunk a Belső Vezetőnkkel, és
gyógyítgatjuk a Belső Gyermekünket… Erre a sok szép és hasznos módszerre már most is
megvan az önkéntes-gárdánk, akik teszik a dolgukat velünk együtt, szívvel, lelkesen, a
betegekért és önmagukért, mert adni és segíteni: JÓ.
Ugyanezt minden évben megvalósítjuk kicsiben, rekreációs-életmód tábor néven. Erdőtelken,
elvonulós, békés zöld környezetben, szállodai körülmények között. Teljes ellátással, nagyon
gazdag programkínálattal, amelyben a fent felsorolt minden elem képviselve van. Esti
csapatépítős játékokkal, nagy nevetésekkel, medencés fürdőzéssel, szaunával, jakuzzival…
Mi nagyokat szoktunk álmodni. Emlékparkot szeretnénk létrehozni, fákat ültetni azoknak a
társainknak az emlékére, akik már elmentek, előrementek közülünk… Mindenkinek egy-egy
fát, kis táblával, rajta szép üzenettel… Ez a csöndes, szép hely nemcsak az emlékezést
szolgálja majd, hanem az itt maradó családtagok, barátok terhét is segít hordozni közös
pillanatokkal, együttérzéssel, beszélgetésekkel…
Mi nagyokat szoktunk álmodni. Könyvet szeretnénk kiadni, gyűjteményt annak a sok-sok
embernek, betegnek az írásaiból, akik megfordultak nálunk az eltelt évek során, megtiszteltek
bizalmukkal, láthattuk vágyaik megszületését, első lépéseiket a céljaik felé vezető úton, és
sokszor elképesztő gyógyulásukat is. Láthattuk, ahogy reményt vesztett, összetört
személyiségük elkezd változni, csillogni kezd a szemük, energikus lesz a testük, megjelenik a
mosoly majd a harsány nevetés is arcukon… új célokra, új hobbikra találnak, formálódik a
sorstárs-közösség körülöttük, kötődnek a barátságok, fogadott testvéri kötelékek… Ahogy
végre elkezdenek élni, úgy igazán.
Mi nagyokat szoktunk álmodni…
És most álmunk megvalósul.
fva

