
Spolu s vami meníme 
detské sny na skutočnosť

Podpora Vás všetkých už 
dlhodobo pomáha malému 
Markovi. Tento rok sa preňho 
dokonca vyzbierali peniažky 
na to, aby mohol absolvovať 
delfínoterapiu v Rumunsku. 
Prečítajte si, aký pokrok vďaka 
Vám Marko dosiahol, v liste 
od jeho mamky. 

Každý máme sny a túžby, či už väčšie alebo 
menšie. Jedno si však želáme všetci - aby tí, 
ktorých ľúbime, boli zdraví a v poriadku. Ak sa 
spoja sily a vytvorí sa reťazec pomoci, ochoty a 
porozumenia, zažne sa iskra v hnacom motore 
a my veríme, že sa znova pohneme ďalej.

Aj tento rok sme urobili krok vpred. Na pre-
lome augusta a septembra Marko absolvoval 
delfínoterapiu v Konstance v Rumunsku. Dva 
týždne s úžasným tvorom, akým je delfín. 
Stretnutie je nezabudnuteľné pre Marka aj pre 
nás, jeho rodičov.

Marko sa každý deň tešil na polhodinové rande 
s Čančan v 19 °C vode. V 2. týždni sa Marko del-
fínovi revanšoval muzikoterapiou – začal mu 
spievať. Jeho náklonnosť bola taká veľká, že sa 
ho snažil sem-tam objať. O pár čísel väčší cica-
vec to zvládal výborne. Medzi Markom a delfí-
nom sa vytvoril hlboký vzťah. O to dojemnejšie 
bolo lúčenie na konci, doslova až po posledné 
zamávanie. 

Ako terapia 
pomohla Markovi? 

Posunul sa po mentálnej stránke. Výrazne. 
Ľahšie sa mu číta, pri zlepšenej sústredenosti 
krajšie píše. Začína sa výraznejšie prejavovať 
aj ľudsky, presadzuje si svoje túžby, myšlienky, 
argumentuje.

Po fyzickej stránke došlo k zlepšeniu v ľavej 
ruke, ktorú chcel otvárať. Absolvovanie terapií 
v kombinácii s morskou vodou, nutnosťou udr-
žania sa vo vode a hladkania delfína prispelo k 
uvoľneniu postihnutých častí tela. 

Pre nás je úžasná ešte jedna vec.  Roky boju-
jeme s kožným problémom. Presne 6 rokov. 
Kožné, imunológia, mastičky. Napriek veľkej 
snahe lekárov sa kožné problémy stále vracali, 
ale na inom mieste na jeho telíčku. Popri iných 
Markových rehabilitáciách sme nemali pro-
striedky na to, aby sme ho vzali k moru. Vďaka 
delfínoterapii sme dostali aj to, čo sme neča-
kali. K moru sme sa dostali na 2 až 3 hodiny 
denne a Markova pokožka je čistá a my veríme, 
že takou aj ostane.  

Ďakujem Vám všetkým, ktorí prispeli na Mar-
kov pobyt. Ďakujeme za obetavú prácu „Pie-
rottakom“, ktorí si vybrali cestu pomáhať ľu-
ďom k naplneniu ich túžob. Ďakujem tým, ktorí 
veria, že pomoc, láska a povzbudenie stále do-
kážu aj nemožné.

Keď sa podarí aj to, 
čo nečakáte... 
Markova delfínoterapia

PRÍBEH


