


A projektet az OMV Petrom támogatta



 

 Dr. Robert Waldinger, a Harvard Medical 
School pszichiátere az intézmény boldogságról szóló 
tanulmányában (Grant Study) azt állítja, hogy „Az erős 
kapcsolatok segítenek késleltetni a fizikai és szellemi 
hanyatlást. Fontos a szervezet öngondoskodása, amelynek 
része a kapcsolatok öngondozása.” Irvin Yalom a csoportos 
pszichoterápiáról szóló értekezésében a csoport pozitív 
hozzájárulásáról és fontosságáról beszél: a megélések 
egyetemessége, az információk átadása, az önzetlenség, 
az egymástól való tanulás, az összetartozás érzése és 
az egzisztenciális tényezők kölcsönös megosztása. A 
jelentőségteljes kapcsolatok és a csoporthoz, közösséghez 
tartozás érzése a jó és boldog élet legfontosabb mutatója. 
Ráadásul közvetlen összefüggés van a kapcsolatinkban 
megélt boldogságszint és az egészségünk között.

 A fentiek fényében a kolozsvári Asociația Oameni 
Buni egyesület az OMV Petrom támogatásával létrehozta 
az “Információ hatalom” elnevezésű támogató csoportot. 
Három hónapon keresztül, Adela Baghiu és Bakó Lilla 
koordinátor irányításával, hetente találkoztak onkológiai 
diagnózissal rendelkező személyek. Jelen kiadvány végén 
említésre kerülnek a támogató csoportban alkalmazott 
módszerek, valamint a feldolgozott témák. 

 A csoporttalálkozókon (és nem csak) résztvevők 
tapasztalatain keresztül szeretnénk támogatást, inspirációt 
nyújtani, és követendő példát mutatni a rák elleni 
küzdelemben. Élettörténeteiket a következő oldalakon 
tárjuk fel. 



Bia története

 Az első évem az egyetemen atipikus volt - az éjszakák nem 
zenehallgatással teltek, hanem fájdalommal, a szórakozóhelyen 
töltött péntek estéket a kemoterápiából való felépülés váltotta 
fel, és az elmémet felemésztette a diagnózis, amelyről soha nem 
gondoltam volna, hogy valaha ki kell mondanom: rák.
 Egy kollégiumi diák sajátos étrendjének tulajdonítható 
lázas és vírusos állapotokkal teli tél után sorozatos hátfájásom 
volt, amely még álmomban sem múlt el. Természetesen itt is 
kéznél voltak a magyarázatok, és meg sem fordult a fejemben 
egy orvosi vizsgálat gondolata. Amint hazaértem, külső nyomásra 
felkerestem egy szakorvost. Közben megjelent a hónaljamon egy 
szabad szemmel is látható csomó. Bizonyára hormonális alapon 
– nyugtázta az elmém. Ezután mindenféle vizsgálatok sorozata 
következett, a vérvizsgálatoktól kezdve az ultrahangvizsgálaton 
át a CT-vizsgálatokig, majd egy biopszia meghozta a végső 
eredményt: III. stádiumú Hodgkin-limfóma.
 2022 márciusában, 20 éves koromban, megrémített a “rák” 
szó többletjelentése, akárcsak a kemoterápia vizuális hatásai és a 
fájdalom, amely nem akart távozni a testemből. Most azonban - bár 
még mindig kezelés alatt vagyok - magabiztosan és készen állok a 
tűszúrásra minden találkozón. Büszkén viselem a kopaszságomat, 
és tanulok hallgatni a testemre.
 Törekszem a társadalom hasznos tagja lenni, ezért még az 
egyetemi tanév kezdetén csatlakoztam a kar diákszervezetéhez, 
és az egyetlen rendezvény, amelynek a szervezésében tevőlegesen 
részt vállaltam, a ToY - Training of Yourself volt, akkor még nem 
tudva, hogy ez fogja megváltoztatni az életemet.
 Az esemény utolsó napja alig egy héttel a diagnózis 
felállítása után volt, amikor kényszerítettem magam, hogy kilépjek 
a lakásból, csupán azért, mert nem voltam hajlandó még csak 
gondolni sem az egészségi állapotomra. Az egyik ottani gyakorlat 
szembesített bennünket a legnagyobb félelmeinkkel, és az enyém 
akkor a rák volt. Így hát elkezdtem lejegyezni a gondolataimat 
valakinek a naplójából kitépett lapra, és anélkül, hogy észrevettem 
volna, a lelkembe véstem őket.
 Írtam arról, hogy mennyire sóvárogtam egy ölelésre, 
hogy szükségem volt arra, hogy meghallgassanak, és feltettem 
magamnak a kérdést: “Miért én?”, amit gyorsan követett a “De 



miért ne én?”. Gyűlöltem a gondolatot, hogy páciensként tekintsek 
magamra, és állandóan menekültem - a kórházak és önmagam 
elől. Ugyanakkor golyóstollal a kezemben, és a korábban lejegyzett 
érzéseimmel a papíron, sikerült könnyes szemmel leírnom: ,,Nem 
fog megállítani a rák!”.
 Az volt az én pillanatom. Akkor úgy éreztem, hogy egyszerre 
zuhanok és repülök. Ekkor olyannyira bevésődött a lelkembe 
a “Nem fog megállítani”, hogy ez lett a betegségem mottója. 
Ugyanakkor írtam magamnak egy levelet - nem is sejtve, hogy ez 
szokásommá válik.
 Szóval, nem csak azt döntöttem el, hogy nem fog megállítani, 
hanem felfedeztem azt a békét, ami elönt olyankor, amikor papírra 
vetem a gondolataimat. Felfedeztem, hogy sebezhető vagyok, 
és megtaláltam a szépséget, amely minden könnycseppben ott 
rejtőzik. Megtanultam szeretni magam minden formában, és 
amikor a tükörbe nézek a valódi énemet - álarcok és hajszálak 
közé rejtett érzelmek nélkül - látom a tükörkép mögött. 
Kedves olvasó, megosztom veled a rák mögött rejlő boldogság 
titkát. Készen állsz?
 Nos, az te magad vagy! Te vagy a megváltásod! Te vagy 
az, aki a legközelebb áll hozzád. Te állsz mindig magad mellett. 
Szeresd magad!
 Igen, valószínűleg nem az önszeretet-leckék miatt jöttél ide, 
de őszintén szólva, én a rákon keresztül találtam újra magamra, 
és a legértékesebb dolog, amit mondhatok neked, hogy ne harcolj 
tovább magaddal a rák elleni küzdelemben. Add meg magadnak 
a szeretetet, amit megérdemelsz, és tanulj meg forró csokoládét 
készíteni (életmentő).



Alina története

 Alina a nevem, 2016 októberében 4-es stádiumú vastagbél- 
és végbélrákot diagnosztizáltak nálam, T4N2Mx. Épp 45 éves 
voltam... volt 12 kemoterápiás kezelésem, 28 sugárterápiás 
kezelésem, a teljes vastag- és végbél eltávolítására szolgáló 
műtét, valamint ileosztóma (vékonybél-kivezetés), majd hat hétre 
rá a korábbi állapot visszaállítására szolgáló műtét. Négy hónap 
elteltével bélcsavarodásom lett, és ismét műtét következett. Újabb 
három hónap múlva újabb sebészeti beavatkozáson estem át, 
mert kiderült, hogy jóindulatú daganat van a húgyvezetékemen 
és egy kis híján rosszindulatú polip a Vater-papillán 4 sebészeti 
beavatkozás 18 hónap alatt...
 Úgy éreztem, mintha hullámvasúton ülnék. Nem volt 
könnyű, de minden problémát lépésről lépésre vettem, és sorra 
megoldottam őket. Mindenki a maga módján reagál a betegségre, 
és ez nagyon rendben van, nem létezik egységes recept. Úgy 
kell csináld, ahogyan számodra a legjobbnak érzed!
 Amikor rákkal diagnosztizálnak, minden megremeg benned 
és körülötted, nagyjából semmiféle megoldást nem látsz. Utólag 
visszatekintve, a megoldások mindig nálam, a kezem ügyében 
voltak, csak én vagy nem tudtam róluk, vagy nem vettem észre 
őket.
 Nagyon fontos volt, hogy higgyek az általam alkalmazott 
megoldásokban, hogy barátok és családtagok vegyenek körül, 
hogy hangosan kifejezzem az igényeimet (amelyek időszakonként 
változtak). Ha bármi bajom volt, nem kerestem rá az interneten 
az egészségügyi problémámra, hanem megkérdeztem az 
onkológusomat és a sebészemet. Mindig volt egy listám olyan 
kérdésekkel, amelyekre a szakemberektől kaptam választ.
 Értesületm egy az enyémhez hasonló esetről, és felvettem 
a kapcsolatot az illetővel - de csak azért, hogy megtudjam, mit kell 
tennem ahhoz, hogy a műtét után normális életet élhessek. Nem 
érdekeltek az esetlegesen felmerülő bonyodalmak, mert soha nem 
azonosultam egy számmal. Nem akartam statisztika lenni, ezért 
nem hittem el semmit, ami elriasztott volna. 
 Az orvosok és az orvoslás kezére bíztam magam, és 
hittem a kezelésben, amit kaptam. Az egyetlen terület, ahol 
beavatkozhattam, az elme és a lélek volt. Ezért a rákot kihívásnak 
tekintettem, és minden helyzetet az előnyömre fordítottam. 
Tudtam, hogy “akit rákkal diagnosztizáltak, azzal bármi 



megtörténhet”, ezért azt mondtam magamban: “Tökéletes, ez 
azt jelenti, hogy meggyógyulok!”. És én ezt tényleg elhittem! 
Másodpercről másodpercre dolgoztam magammal mentáliasan ... 
miközben az orvosok és a kezelés tette a dolgát.
 Próbáltam megérteni, hogy mi történik a testemben, és 
miért szabad, vagy miért nem szabad azt tennem, amit az orvosok 
mondanak nekem. Próbáltam mindent logikusan megérteni, hogy 
amikor egyik szakembertől a másikig megyek, minden lehetséges 
összefüggést meg tudjak állapítani.
 Úgy értettem, hogy a kezelés befejeztével a rossz időszakok 
véget érnek, ez hihetetlenül megnyugtatott. Tudtam, hogy vissza 
fogok térni az “eredeti formámhoz”, de türelmesnek kellett lennem, 
mert a “harc” hosszú ideig tart.
 Ez nagyon sokat segített az előretervezésben. Valóban rövid 
távon gondolkodtam, de mindig kitűztem magam elé egy nagy célt, 
hogy a „jövőbe láthassak”. A rövidtávú tervek ilyesmik voltak: ezen 
a héten 200 g-ot akarok felszedni, vagy folyamatosan vizet inni.... 
A nagy álom pedig az volt, hogy a szezon végén elmenjek síelni. És 
igen, én a sugárterápia után síeltem, akárcsak a  bélelzáródás műtéti 
elhárítása után 2 hónappal, és a 2017 tavaszi 40 kg-ról 2018-ra 
elértem az 53 kg-ot. 2019-ben felértem a Negoiu csúcsra, minden 
téli szezonban síelek, nyáron hegyi kerékpározom, úszom, szaladok 
és mozgok, amikor csak lehetőségem van rá. A természetben való 

séták visszaadták számomra az 
életörömöt.
 Megértettem, mit jelent élni az 
életedet, és nem a betegségedet; 
nem hinni valamit, ami 
elkedvetlenít, nem hasonlítgatni 
magad senkihez, megélni minden 
pillanatot, és annyit amennyi 
van , hogy jó legyen!
 Eltelt hat év amióta megtudtam, 
hogy rákos vagyok, és egyre 
szebben élem az életem. Gyógyulok 
minden emberrel, akinek segítek 
“kormányozni” az onkológiai 
betegségek útvesztőjében.
 Szilárdan hiszem, hogy nem az 
évek számítanak az életünkben, 
hanem az élet az éveinkben!



Mariana Z. története

 Ötvenhat éves vagyok, és 5 évvel ezelőtt rákot 
diagnosztizáltak nálam, pillanatnyilag győztesnek tartom magam.
 Minden 2017-ben kezdődött, amikor képalkotó vizsgálatokat 
(mammográfia, emlő ultrahangvizsgálat) és biopsziát követően 
megkaptam a diagnózist: Nottingham fokozatú cribriform invazív 
emlőkarcinóma. Ezután a kérdések időszaka következett: miért 
én?, miért nekem?, miért most?, meddig fogok élni?..., amelyekre 
nem találtam választ, és amelyekbe szó szerint belerokkantam 
lelkileg. Nem akartam elfogadni ezt a diagnózist. Az volt a 
benyomásom, hogy egy rossz álomban vagyok, amiből csak arra 
vártam, hogy felébredjek. Elveszettnek éreztem magam, és nem 
találtam a belső egyensúlyomat. Bár a környezetem azt mondta, 
hogy rendbe fogok jönni, és hogy van megoldás a problémámra, 
én csak a betegség sötét oldalát láttam. Kétségbeesetten kerestem 
a kiutat. Egy jó barátnőm így szólt hozzám: Isten szeret téged! 
És a hitben találtam meg az erőm, hogy felálljak.
 Azt mondtam magamnak: választhatod, hogy továbbra 
is sajnálod magad és feladod a harcot, vagy felemelkedsz abból 
az állapotból, amelyben vagy, elfogadod, ami veled történik, 
összeszeded minden erődet és elkezdesz harcolni az “ismeretlennel”, 
aki hívatlan vendégként jött hozzád. Az volt a kulcsmomentum, 
amikor megértettem, hogy a harc egyedül az enyém, hogy senki 
sem viselheti helyettem, és hogy a fennálló egészségügyi probléma 
megoldásának megtalálására kell koncentrálnom.
 Az onkológus megállapította a gyógyászati tervet: sebészeti 
beavatkozás (szektorektómia) és sugárterápia. Szerencsére nem 
kellett kemoterápiát kapnom (mivel a rákot korai stádiumban 
fedezték fel), hanem csak egy hosszútávú (legkevesebb 5 éves) 
Tamoxifen+Zoladex hormonkezelést.
 A sugárterápia ideje alatt részt vettem pszichoterápiás 
daganatos betegek táplálkozási tanácsadásán is, amely igazán 
hasznos volt számomra, így közvetkenül a terület szakembereitől 
kaptam választ a sok kérdésre, amely foglalkoztatott.
 Különleges nő vagyok, mert olyan sebek vannak a 
lelkemben, amelyek fontos leckéket tanítottak nekem. Sokkal 
erősebb vagyok, mint valaha is gondoltam volna. Amikor azt 
mondod, hogy nem bírod, akkor még egy kicsit bírod. Egy ilyen 
irgalmatlan betegséggel szemben nincs sok vesztegetni való idő 



arra, hogy sajnáld magad. El kell fogadnod a betegséget, és 
minél hamarabb megoldást keresned, mert létezik. Megtanultam, 
hogy a pszichológiai tényező rendkívül sokat jelent a gyógyulási 
folyamatban, hogy nem kell egyedül átvészelned a rákot, és amikor 
úgy érzed, hogy segítségkérésre van szükséged, habozás nélkül 
meg kell tenned. Megtanultam jobban megbecsülni magam, sokkal 
jobban megismerni magam, és olyan dolgokat művelni, amelyek 
örömet okoznak a lelkemnek. Megtanultam, hogy ha én jól vagyok 
magammal, akkor a körülöttem lévők is jól lesznek. Megértettem, 
hogy Isten megpróbáltatásokat ad nekünk, de erőt és türelmet is 
ad, hogy hogy túljussunk rajtuk. 
 Négy éve vagyok az Asociația Oameni Buni egyesület 
családjának tagja, otthon érzem magam az enyéim között. 
Elmondhatom, hogy számomra ők jelentik a második családot. 
Itt, az általunk végzett tevékenységek és projektek révén a 
legérdekesebb élettapasztalatokra teszek szert. Sikerült rálelnem 
lényem eddig fel nem fedezett oldalaira, és nagyon megszerettem 
az életet, az embereket és mindent, ami körülvesz bennünket. A 
lelki elégedettség, hogy támasz tudsz lenni, hogy megoszthatod 
tapasztalataidat, megmutathatod, hogy létezik az a fény az alagút 
végén, szavakkal nem kifejezhető!
 Van élet a rákdiagnózis után is!  Továbbra is gyönyörűen 
élheted az életed, a legtöbbet hozva ki minden egyes - Istentől 
ajándékba kapott - napból.  Én azt választottam, hogy élvezem 
az ÉLETET!



Simona története

 Ha ma megkérdeznéd tőlem, hogy mit jelent túlélőnek 
lenni, különösebb gondolkodás nélkül válaszolnék. De ha 4 évvel 
ezelőtt tetted volna fel ezt a kérdést, valószínűleg a szótárhoz 
irányítottalak volna.
Akkoriban az életem tökéletes volt, egészen addig, amíg meg 
nem rázta ez a kegyetlen szörny, a rák. Huszonöt évesen, frissen 
házasodva, és olyan jövővel, amely nem látott előre semmilyen 
problémát, az egész világegyetem megremegett a lábam alatt... 
Éppen a téli ünnepek táján estem ágynak, azt hittem, egy 
egyeszerű influenzával küzdök. Két hónappal később kiderült, 
hogy az életemért küzdök a ringben: késői stádiumú rákom volt, 
csekély eséllyel az életben maradáshoz... Intramedulláris limfóma, 
több mint 90%-ban rákos sejtek a szervezetemben, kissejtes 
daganatok, amelyek ellenem harcoltak! Hamarosan rájöttem, 
hogy csak két tábor van: vesztesek vagy nyertesek. Bármi is volt, 
győznöm kellett!
 Nehéz csata volt, hátborzongató időszakon mentem 
keresztül, az agyvérzéstől és a kómától kezdve a látás és a 
hang elvesztésén keresztül, a mozgás, az evés és a gondolkodás 
képességének elvesztéséig, pelenkásan ágyhoz kötötten, két 
agyműtéttel, sugár- és kemoterápiával, haj nélkül és tele 

fáradtsággal. Amikor már azt hittem, 
hogy nincs más út, visszhangot 
hallottam a lelkemben: “aki 
látja a Láthatatlant, az képes 
a lehetetlenre is” - felnéztem 
az égre és felfegyverkeztem sok 
bátorsággal és türelemmel, tudván, 
hogy Isten hegyeket mozgat meg 
annak, aki hisz!
 Úgy emlékszem, mintha tegnap 
lett volna az a nap, amikor egyedül 
keltem ki az ágyból  a “kórházi 
hálószobában” töltött három 
hónap után. Amikor megláttam 
az arcomat a tükörben, könnybe 
lábadt a szemem – eljutottam oda, 
hogy nem ismertem magamra... 
elvesztettem mindent, amit 



szépnek hittem... Azonban ugyanaz a visszhang, ugyanaz az 
imára adott válasz, suttogta a lelkemnek: „Eddig hernyó voltál. 
Én pillangóvá változtatlak!”. Letöröltem a könnyeket, és 
úgy döntöttem, hogy megtöltöm a szememet fénnyel, hittel és 
bátorsággal. Elhatároztam, hogy életet hirdetek a testem felett, 
és nem adom fel a harcot, bármennyire is nehéz!
           Van-e egyetemes receptje a sikernek? Bizonyára nincs! 
De megoszthatom veletek a kis titkaimat, amelyekkel a rák ellen 
harcoltam, és amelyekkel a földbe döngöltem azt!
 Minden nap öröm, és minden óra, perc és másodperc 
győzelem. Köszönettel és hálával tartozom Istennek, aki megadja 
nekem a holnapot. Megtanultam minden reggel tükörbe nézni, és 
azt mondani magamnak: “Nem vagy egyedül! Még bírod! Nem 
vagy legyőzött!” Megtanultam, hogy a dolgok lépésről lépésre 
történnek, és hogy az egészségemet apránként kell újjáépítenem. 
Megtanultam, hogy az aggódás amiatt, hogy mi következik, 
belülről emészt fel, és félre kellett tennem. Megtanultam, hogy 
választhatom azt, hogy örvendjek azoknak az apró győzelmeknek, 
amelyeket naponta elérek. Olyan győzelmeknek, mint az ágyból 
való kikelés, az étvágy, a vizsgálatok jobb eredményei, a támogató 
barátok, a holnap fénye és az imák által épített hit. 
 Egy másik erőt adó és lelket felszabadító titok a kórházi 
naplóm volt, amelynek elmeséltem minden lelki és testi 
küzdelmemet, és amelynek megígértem, hogy azzal a hittel 
küzdök, hogy győzni fogok. Könnyeimet ontottam az oldalaira, 
és felsorakoztattam álmaimat és ígéreteimet a diagnózis utáni 
életről. Azt hiszem, a rák ettől fél a leginkább: a diagnózis és a 
betegség utáni életörömtől! Fél attól, hogy nem lophatja el többé 
a mosolyodat, fél attól, hogy elkezdesz rájönni, hogy csodálatos 
ember vagy, sok erővel és bátorsággal felruházva!
 És talán e titkok közül a legfontosabb az ima volt. Imádság 
egy olyan Istenhez, aki a lehetetlent is lehetővé tudja varázsolni, 
imádság, amelyben állhatatosan kértem az erőt, a bátorságot  és 
az életet! Istenbe kapaszkodtam, és hallgattam az orvosaimra. 
 Bármennyire is nehéz volt számomra megérteni, hogy 
“miért én, és miért velem történik ez?”, most, évek teltével, 
nem adnám vissza ennek a betegségnek a tapasztalatát! Nevelt, 
éretté tett, bölcsességet adott, örömmel töltött el minden napért, 
amit megélek, és minden apró dologért, ami velem történik, 
beteljesülést hoz számomra. Szépséggel telten, mint egy bábból 
kiszabaduló pillangó!



Alexandra története

 2019 kora nyarán, 42 évesen, egy rutinszerű ultrahangvizs-
gálat, majd mammográfia, MRI,  szúrcsapolás (punkció)  és CT 
után rosszindulatú melldaganatot diagnosztizálták nálam. Már 
évek  óta rendszeresen követtem a mellkasomban lévő csomót, 
folyamatosan biztosítottak róla, hogy jóindulatú. Egy másik or-
vosnál azonban az első ultrahangvizsgálatot követően megtudtam, 
hogy a valóság máshogy mutat. A barátnőm - egy szívélyes ra-
diológus, aki szenvedélyesen érdeklődik az emlőgyógyászat iránt 
- minden lépésnél mellettem volt az említett ultrahangvizsgálatot 
követően. Nincsenek arra szavak,  hogy kifejezzem hálámat azért, 
hogy milyen sokat jelentett nekem ebben az egész “kalandban”, 
és azért, hogy mennyit segített nekem barátként és orvosként 
egyaránt. A sors iróniája, hogy egyszer sem jutott eszembe, hogy 
megkérjem, készítsen egy ultrahangvizsgálatot, mivel teljesen 
meg voltam győződve arról, hogy jóindulatú, és semmi értelme 
zaklatni őt egy ilyen egyszerű dolog miatt.
 Azon a nyáron kettős masztektómiás műtéten estem át, 
azonnali rekonstrukcióval. A lassú gyógyulás miatt 3 hónap múlva 
kezdődődött a felépülés. Az én esetem “szerencsésnek” mond-
ható, sem kemoterápiára, sem sugárkezelésre nem volt szükség. 
Legkevesebb 5 éves hormonális kezelés alatt állok, rendszeresen 
vizsgálatokra járok, és remélem, hogy minél jobban leszek.
 Eleinte úgy érzed, hogy a lelked darabjaira hullik, nincs más 
hátra mint hogy összeszedd magad, és napról napra újjáépítsd 
magad. Ez a folyamat a diagnózis felállítása után kezdődik, és 
valószínűleg egy életen át folytatódik. Azt hiszem, a legnehezebb 
dolog a szeretteidben kiváltott fájdalmat kezelni, miközben a saját 
fájdalmaddal, tehetetlenségeddel és dühöddel is alig tudsz meg-
birkózni.
 A tágabb család érdekében (amely az én értelmezésemben 
a barátokat is magában foglalja) egyszerűen nincs más választá-
sod, belevetettek a küzdelembe, mozgósítod magadat amen-
nyire csak tudod, reméled, hogy kibírsz minden eljárást, és a le-
hető legjobban leszel, ugyanakkor nem feleded, hogy nem csak 
egy diagnózis és nem csak egy statisztika vagy, hanem ember.
 A tágabb családom rengeteget segített, támogatott ebben a 
“kalandban”, továbbra is így tesz, és inspirál. Akárcsak a kollégáim, 
hiszen a szakma fontos része az életemnek. Az apró örömök és a 
személyiségfejlesztés is segítenek előrehaladni, új értelmet találni 



és fejlődni, nem feledve azt, hogy ne vegyük magunkat túl ko-
molyan. Miután túljutottál a kezdeti sokkon, miután “mérnökként” 
megállapítod, hogy mit kell tenned (miután legalább két - ha nem 
három - véleményed van), nagyon sokat számít, hogy - úgy aho-
gy tudsz - megpróbálj segíteni azoknak, akik hasonló helyzetben 
vannak. Ez az élet egyik értelme, amelyet az onkológiai diagnózis 
megtapasztalásán keresztül értesz meg.
 Jó egészséget és fel a fejjel! És ne felejtsd el a bölcs sza-
vakat: az élet küzdelem, tehát küzdj! 

Nadia története

 2021-ben, 47 éves koromban, egy mell ultrahangos 
felülvizsgálatot követően 1-es stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak 
nálam. Ezután emlőműtét, sugárkezelés és hormonterápia 
következett. A hormonterápia mellékhatásait követően teljes 
méheltávolításon kellett átesnem kétoldali adnexektómiával 
(méhfüggelékek műtéti eltávolításával), amelynek következtében 
megállapítottak egy 1-es stádiumú, minimális eltérésű méhnyak 
adenokarcinómát. Továbbá, a pontosabb stádium megállapítása 
érdekében, szükséges volt laparoszkópos nyirokcsomó-
kimetszésre (lymphadenectomiára).
 Az első periódusban, amikor értesültem a diagnózisról, a 
kétségbeesés és a sírás szakaszába kerültem. Nem tudtam, merre 
tartsak, nem tudtam pontosan, minek járjak utána, ez egy teljesen 
új világ volt számomra. Körülbelül egy hét sírás után, látva, hogy 
a férjem is megadja magát, elkezdtem gondolkodni: anya és apa 
nélkül... a lányaim elveszettek. Isten erőt adott nekem, erősebb 
lettem, és elkezdtem döntéseket hozni, lépésről lépésre haladni a 
gyógyulásom felé. 
 Most, másfél évvel a diagnózist követően, szívemre tett 
kézzel mondom: mindaz, amire szert tettem, össze sem 
hasonlítható azzal, amit elvesztettem. Ez idő alatt sokat 
fejlődtem: megtanultam hallgatni a testemre és lecsendesíteni az 
elmémet, hogy a test, az elme és a lélek egyensúlyban legyen.
 Megtanultam mosolygó szemmel, mosolygó szívvel, 
mosolygó lélekkel, egész lényemmel mosolyogva élni életem 
minden pillanatát. Mindössze csak egy csendes elmére és egy 
nyitott szívre van szükségünk! Hálás vagyok mindenért, amit az 
élet kínál nekem!



Bogi története 

 2020 májusában elmentem egy nőgyógyászati vizsgálatra. 
Az ultrahang kimutatott “valamit”, így CT-vizsgálatot javasoltak. 
Kiderült, hogy a jobb petefészkemen egy 25 centiméteres, a 
gyomromban pedig egy 5 centiméteres daganat van. 
 Elkezdődött a kálvária, gondolatok ... találok egy orvost, 
aki megműtsön? Akkor még a 2-es sebészeten ráleltem Prof. 
Dr. Valentin Munteanra – ő az én földi angyalom! A műtét során 
felfedezte, hogy a bal petefészkemen van egy harmadik daganat is. 
Nicsak, itt vagyok gyomor és petefészkek nélkül. Tizennégy napot 
töltöttem az intenzív osztályon. Júliusban kezdtem a kemoterápiát. 
Nyolc kemoterápiás kezelésen estem át, és beválasztottak egy 
esettanulmányi programba, amely még mindig tart.
 A diagnózisom felállításakor 3 és fél éves kislányom jelentette 
számomra a legnagyobb motivációt a rák elleni küzdelemben! Érte 
akartam életben maradni, mert nem tudtam elképzelni, hogy anya 
nélkül éljen!
 A férjem fantasztikus ember, ő kezdettől fogva hitt 
bennem! Amíg kórházban voltam, épített egy apiterápiás házat. 
Úgy gondolom, ott kaptam erőre; a méhek zümmögése és rezgése 
az én energiáimat is mozgósították, hozzásegítve a gyógyuláshoz. 
A méhek, a lányom és a férjem azok az elemek, amelyek - az 
Asociația Oameni Buni egyesület által megvalósított (On)Cool 



Art projekt keretében - a műtét után maradt sebhelyen készült 
festményen láthatók.
 Visszatekintve az utamra, tisztában vagyok azzal, hogy ez 
egy nagyon nehéz időszak volt, de a remény és az élni akarás volt 
az, ami a betegségen túlra engedett látni! Volt időm újragondolni 
az életemet, és elkezdenem élni, a jelenben, és nem a jövő felé 
menekülni. 
 Szerencsés vagyok! E tapasztalat után arra a következtetésre 
jutottam, hogy többet kaptam, mint amennyit elvettek 
tőlem!

Sorana története 

 2020 augusztusában diagnosztizálták nálam a 3. stádiumú 
méhnyakrákot. Öt kemoterápiás kezelésben részesültem, két 
és fél hónapon keresztül, sugárterápián, majd 4 brachyterápiás 
kezelésen estem át.  “Teljes válasz a kezelésre”, nem volt szükség 
műtétre! Ráktúlélő vagyok!
 Csaknem két évvel a nehéz próbatétel, ugyanakkor a 
legnagyobb ajándékba kapott áldás - a rák - után, két dolog 
jellemez engem ma: anya és túlélő. 
 A legnehezebb pillanatokban, amelyekben minden 
lélegzetvétel egy pánikroham kezdete volt, amikor egész lényem 
szó szerint és átvitt értelemben is a halál szagát érezte, amikor 
sem én, sem a körülöttem lévők, akiket a tehetetlenség gyötrelmei 
rettegésben tartottak, nem tudtuk, mennyire remélhetjük a 
gyógyulást... Azokban a pillanatokban megtanultam, hogy 
“más” legyek. És lassan-lassan rájöttem, hogy ez a “más” 
valójában az, amit már rég elfelejtettem, megfeledkeztem 
magamról, a régi Soranáról, a Soranában lévő gyermekről. Ha-
ha-ha. ... igen! Az új (régi) Sorana most rettenthetetlen, vidám, 
boldog, szereti az életet és a barátokat, a mosolyt és a napsütést, 
és minden napkelte egy “emlékeztető”!
 Az én erőm bennem és a lelkemben van, ahová Isten 
jóságot, bátorságot és erőt helyezett, hogy meglássam az élet 
szépségét a gyermekek szemében, a barátok nevetésében, 
a felhőtlen reggelekben, minden napban, minden látszólagos 
nehézségben. Megtanultam, hogy a jóllétem csak rajtam múlik, 
és most már tudom, hogy a szívemnek boldognak kell lennie.



Ioana története

 Az én történetem 2019 
márciusára nyúlik vissza. Egy 
reumatológiai konzultációval 
kezdődött, és a végén kiderült, 
hogy invazív mellrákom van (bal 
oldal, IIIA stádium). Negyven 
évesen ért a hír... Kissé megrázott, 
különösen azért, mert édesanyám 
családjában mindenki különböző 
típusú rákban halt meg, még 60 
éves kora előtt. Csak az anyám van 
még életben. Elgondolkodtam ezen 
a diagnózison, semmi pánik, csak 
egy gyors szívdobbanás: mihez 

kezdek én most?... Aztán vettem egy mély lélegzetet, és nyugodt 
hangnemben közöltem a férjemmel: “Rák van a bal mellemben”. 
Néhány pillanat erejéig megdermedt a döbbenettől, aztán így 
szólt: elmegyünk az orvoshoz, és meglátjuk mit kell tennünk.
 A fiunk nagycsoportos volt, és ő volt az ok, ami hajtott, békét 
és biztonságot jelentve számomra. A kemoterápia, a masztektómia 
és a sugárterápia élménye nem volt olyan rossz. Raluca barátnőm 
végig mellettem állt. Minden alkalommal (kora reggel is) elkísért 
a kezelésre, órákig üldögélt a kórház folyosóin vagy az Onkológiai 
Intézet előtti parkban, hogy megvárja a kemoterápia végét 
és hazavigyen. Életem végéig hálás leszek Ralucának! Nem 
voltak rosszulléteim, nem volt hányingerem vagy bármilyen 
fokozottan kellemetlen érzésem, csak fémes íz a számban, mint 
gyerekkoromban, amikor a nyelvemet az elemekhez érintettem. 
És ez mindig szórakoztatott, a gyermekkor gondolata!
 Fáradt voltam és nem volt túl nagy étvágyam, de nem 
volt rossz állapot. Sokat aludtam. A masztektómiát 2019 
szeptemberében végeztem a Rákkutató Intézetben. Nagyon 
szép hegem van, tetszik. És amikor az Asociația Oameni Buni 
egyesület (On)Cool Art projektjének keretében megfestették, 
nagyon szexin mutatott.
 Soha nem kérdeztem meg magamtól, hogy miért büntet 
az Isten, mert nem tekintem büntetésnek a tapasztalatomat, 
egyáltalán nem gondoltam, hogy valami rosszat tettem! A 
nyugtalan  életem megszakítása volt, éppen akkor, amikor kellett. 



Nem tekintettem tragikusan erre a kihívásra, lépésről lépésre 
haladtam minden egyes szakaszon, úgy ahogy érkezett - anélkül, 
hogy forgatókönyveket gyártottam volna -, megoldásokat keresve 
és találva, örvendezve a hozzám közel álló kedves embereknek, és 
azoknak akikkel a későbbiekben találkoztam utamon. Nem Isten 
büntetése, tudom, hogy Isten nem büntet! Ez csak egy szünet 
mindabban, amit a diagnózisom idején csináltam. Mosolyogjatok, 
még ha nincs is kedvetek hozzá. Nekem sokat segített!

Alina D története

 2021 szeptemberében a férjem  gyulladást észlelt a 
bal mellemen...(én nem vettem észre). Elkezdtem különböző 
vizsgálatokat végezni (mellultrahang, mammográfia, tumormarker, 
hormonvizsgálatok), és minden eredmény tökéletes volt.
 2021 december elején biopsziát végeztek rajtam. Az 
eredmény 3B stádiumú háromszorosan negatív bal oldali emlőrák 
volt. Ötven éves voltam, még soha nem voltam beteg, az 
egészségügyi kártyámat soha nem használtam. Nagyon féltem, 
stresszes voltam, nem tudtam mi következik. A család, a barátok, 
az ismerősök megdöbbentek a diagnózison! De támogattak és 
bátorítottak.
 Januárban elkezdtem a kemoterápiát, 8 kezelésem volt 
Kolozsváron, Nagybányáról jártam. 
Elborzasztott az, amit a kórházban láttam... testileg és 
lelkileg leépült emberek, szomorúság, kétségbeesés, félelem, 
reménytelenség. Abban a pillanatban azt mondtam magamnak, 
hogy soha nem jutok ebbe az állapotba! Megígértem magamnak, 
hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy fizikailag 
és szellemileg is jó állapotban maradjak! Pszichológusokhoz, 
táplálkozási szakértőkhöz fordultam, naponta kimentem sétálni, 
vigyáztam magamra, naponta krémet használtam, vidám rúzst 
kentem az ajkaimra.
 És még imádkoztam, meditáltam, zenét hallgattam, 
olvastam és társasági életet éltem, amennyit csak tudtam.
Isten és a családom adott nekem erőt, hogy mindezt megtegyem 
magamért.
 Egy nap, a kórházban lévén, a szcintigráfiás eredményre 
várva, és a férjem vállán sírva, az orvos azt mondta nekem: 
“normális, hogy aggódik, de tudjon róla, hogy nekünk minden 



problémára van megoldásunk”. Ez volt az a pillanat, amikor 
átkattant valami az elmémben. Attól a pillanattól kezdve tudtam, 
hogy meg fogok gyógyulni! A gyógyulás bennünk van! Én 
mindig beszéltem a betegségemről, nem zárkóztam magamba. 
Ez nagyon sokat segített nekem!
 A sugárterápia során másfél hónapot töltöttem Kolozsváron. 
A kezelés vége felé megismertem az Asociația Oameni Buni 
egyesületet, ahol nagyszerű emberekre találtam, akik bármikor 
készek segíteni, feltétel nélkül támogatni - ha szükséges - 
irányítani. Megtaláltam egy olyan hely melegségét, ahová mindig 
visszatérnél! Csatlakoztam az “Információ hatalom” elnevezésű 
támogató csoporthoz. Olyan volt számomra, mint egy friss 
levegővétel. Olyan érzéseket éltem át ott, amilyeneket még soha! 
 Ráéreztem és megértettem, hogy “senkinek sem kell 
egyedül átvészelnie a rákot” – mint ahogy az Asociația Oameni 
Buni egyesület jelmondata is utal rá. Olyan erős nők élettörténeteit 
hallottam ott, akik többször is legyőzték ezt a betegséget. Az erő 
bennünk van! Együtt erősebbek vagyunk!

Bianca története

 Az én történetem így kezdődött: krónikus fáradtság, 
aludhattam bármennyit, nem volt energiám, kimerültem. Néhány 
hónappal később egy csomót éreztem a mellemben... futás gyorsan 
vizsgálatra. Bár az ultrahangon azt mondták, hogy valójában csak 
egyszerű csomókról van szó, a “móka” akkor kezdődött, amikor 
a biopszia eredménye mellrákot mutatott. A szaporodás mértéke 
nagyon gyors volt, 70%-os! Így aztán olyan hamar szembesültem 
a betegséggel, hogy nem volt sok időm gondolkodni. Elkezdtem a 
kemoterápiát, a lehető legagresszívebbet, mert a rák is agresszív 
és háromszorosan negatív volt. Kéthetente infúziót kaptam, a 
kemoterápiának komoly mellékhatásai voltak. De lelkesítettem 
magam, és mindvégig jelen voltam a munkahelyemen, a családi 
életben és mindenhol. 
 A kemoterápia befejezése után elvégezték a teljes 
masztektómiás műtétet, majd 3 hónappal később a másik műtétet 
(masztektómia az egészséges mellen és rekonstrukció mindkét 
emlőn). Újabb 8 kemoterápiás kezelés következik a megelőzés 
érdekében.
 A onkológiai kezeléssel egyidejűleg az elmével és a lélekkel 



is foglalkozó terápiára jártam! Rendkívül fontosnak tartom! Sokféle 
érzelem próbára tett: szomorúság, düh, aggodalom, szánalom, 
szorongás és végül depresszió.
 Most jól vagyok! A betegséget a szüléshez társítom. 
Nehéz volt, de csak a jó, a béke és a megbékélés időszakára 
emlékszem! A motivációm a lányom, a családom és magam 
voltam. Először helyeztem magam az első helyre, és megbékéltem 
magammal.
 Megkerestem azokat az orvosokat, akikkel rezonáltam, és 
képes voltam a legnagyobb mértékig megbízni abban, amit mondtak. 
Mindent megtettem, amit mondtak. Nem ajánlom a Google-

en való tájékozódást! 
Éppen ellenkezőleg, 
kérdezzétek az orvost, a 
sebészt, bármiről, amit 
tudni szeretnétek, és ne 
tágítsatok, amíg meg nem 
értitek. Mindenekelőtt 
m a g a t o k a t 
szeressétek! Legyetek 
nagyon türelmesek 
magatokkal!

Mariana C. története

 Negyvenegy éves vagyok, és két csodám van: egy 2 éves 
kislány és egy 16 éves kamasz. A betegséggel folytatott harcom 
közvetlenül azután kezdődött, hogy a legkisebb lányom betöltötte 
az első életévét. Egy alig múló nátha nyomán több mint egy hónapig 
tartó arcüreggyulladásom lett, és így kerültem fül-orr-gégészeti 
vizsgálatra. Ettől a vizsgálattól a rák diagnózisának felállításáig 
kevesebb mint egy hónap telt el. 2021 október 17-én megtudtam, 
hogy egy kórtörténettel nem rendelkező személyből onkológiai 
páciens lettem. A diagnózisom: follikuláris non Hodgkin-limfóma, 
3b stádium, 1-2-es fokozat.
 Hat kemoterápiás kezelésen estem át, ami azt a csodálatos 
hírt hozta, hogy tünetmentes fázisba kerültem. 2022 augusztusa 
óta részesülök immunterápiában, amely egy 2 évig tartó kezelés, 
és célja, hogy a remissziót a lehető leghosszabb ideig fenntartsa. 
Jelenleg jól érzem magam, visszatértem a munkába.



 A nullpontról, ahogy én szeretem nevezni (olyasmi, mint a 
második születésnapom), elmondhatom, hogy amikor megkaptam 
a diagnózis hírét, néhány pillanat erejéig az volt a benyomásom, 
hogy minden összeomlott körülöttem.... Összeszedtem minden 
gondolatomat, érzésemet, és belekapaszkodtam abba, amim volt 
és van: egy jó és megengedő Isten, egy csodálatos család, egy 
kivételes orvos és igaz barátok. Tudtam, hogy az akaraterőm az 
ő segítségükkel összefonódva győzelmet fog hozni számomra. 
Megtanultam elfogadni a segítséget és kérni, ha szükségem van 
rá. Megtanultam mindenhol erőforrásokat és támaszpontokat 
keresni. Így ismertem meg, az Asociația Oameni Buni egyesületnél 
a legempatikusabb lányokat, akik útbaigazítottak és válaszokat 
adtak a kérdéseimre. Segítettek elfogadni a valóságot és 
megoldásokat találni, nevettünk és kölcsönösen bátorítottuk 
egymást, az EGYÜTT ereje csodákat művelt.
 A kemoterápiás kezelés időszakában vannak jó és kevésbé 
jó napjaim, de a gyógyszerek segítségével minden kezelhetővé 
válik, és egy kis akaraterővel át lehet vészelni ezt a szakaszt. 
Voltak izgatottsággal és félelmekkel teli napok is, de amikor 
a kezelés terhét nyomasztónak éreztem, elmondtam egy kis 
csodatevő fohászt: “Uram, Jézus Krisztus, Isten fia és igéje, 
irgalmazz nekem, bűnösnek”. Csodatevő? Igen, csodatevő, 
mert megnyugtatja a megterhelt lelket, és ez az ima valahogy 
szabályozza a légzést (1, 2, 3, 4 belégzés és 1, 2, 3, 4 kilégzés). 
Ezekben a kissé kényesebb pillanatokban is segítettek egy, a 
lelkemnek kedves, ember szavai: “próbáld meg a jövő évet 
tervezni, és ha nem megy, próbáld meg összefoglalni a jövő 
hónapot. Ha ez sem működik, koncentrálj a mára, és ha még ez is 
nehezen megy, próbálj meg csak arra az órára figyelni, amelyben 
vagy. Ha még ez is lehetetlennek tűnik, koncentrálj arra a percre, 
amelyben vagy, és ha még ez is lehetetlenné válik, koncentrálj a 
légzésre. És lám, a mély lélegzetvétel segítségével legyőztem a 
kevésbé jó napokat is. A betegséggel kapcsolatos utazásom során 
mindig igyekeztem optimista,  kiegyensúlyozott lenni. Miközben 
megoldásokat is kerestem, igyekeztem megszűrni a betegséggel 
kapcsolatos tudnivalókat, amennyire csak tudtam, kerültem a 
“doktor Google” információit!
 Éljetek a pillanatban, élvezzétek minden lélegzetvételeteket, 
éljetek a jelenben és örvendjetek mindannak, amitek van, 
árasszátok el elméteket hálás üzenetekkel, a legerősebb pozitív 
megerősítésekkel, mindazért, amit a múló nap hozott számotokra.



Az Információ HATALOM! elnevezésű támogató csoport 
koordinátorainak beszámolói:

Adela Baghiu - Amikor Alina Nistor, az Asociația Oameni Buni egyesület 
elnöke megkérdezte tőlem, hogy lenne-e kedvem rákos páciensek 
számára onkológiai támogató csoportot tartani, nagyon örültem, 
mert ez egy olyan vágy volt, amely már régóta a lelkemben honolt, 
de volt bennem némi félelem is. Ő nagy magabiztossággal válaszolt: 
“Hidd el, készen állsz!”. Nagy izgalommal kezdtük a találkozókat az 
“Információ HATALOM!” elnevezésű csoportban: sok öröm az életben 
és egymásban, közös élmények és kihívások, amelyek támaszt 
jelentettek az egész csoport számára. A leggyakoribb helyzetek, 
amelyeket “a lányoktól” hallottunk, a következők voltak: “Azt hittem, 
hogy idejövünk, sírni fogunk, és sok szomorúságot fogunk találni, 
de egyáltalán nem így van. Itt az örömről és a szeretetről van szó! 
Szívből örvendek, hogy úgy döntöttem, részt veszek, és félreteszem 
a félelmemet!”.
 Gyakran előfordult, hogy a szomszédos irodákból odajöttek 
hozzánk, és azt mondták: “Azt hittem, hogy kamaszokkal vagytok, 
nem pedig rákos hölgyekkel, annyi életkedvet és nevetést hallottunk!”. 
Mosolyogva válaszoltuk, hogy lélekben serdülők vagyunk!
 Nagyjából erről szól egy támogató csoport. Egy folyamat, 
amelyen együtt haladunk keresztül, anélkül, hogy tanácsokat 
osztogatnánk, megosztva saját tapasztalatainkból, önmagunkra 
és másokra figyelve. Egy hely, ahol eloszlatjuk a félelmeket és 
felfedezzük az együttlét örömét. Egy hely, ahol meghallgatunk és 
meghallgatnak minket. Egy hely, ahol biztonságban érezzük magunkat 
a kihívásainkkal, ahol biztonságot tapasztalunk a kapcsolatokban és 
hozzájárulunk mások és önmagunk öröméhez. Köszönettel és hálával 
tartozom ezért a csoportért.

Bakó Lilla - A támogató csoportban való részvétel nagy izgalommal 
és felelősséggel járt számomra, szem előtt tartva ugyanakkor, 
hogy a csoport koordinátoraiként az a feladatunk, hogy alázatos 
kalauzok legyünk az egyes emberek önmegismerési folyamatában. 
Ez a tapasztalat, amelyen a résztvevők átmennek, mély önvizsgálat, 
amelynek során találkozunk önmagunk olyan részeivel, amelyektől 
alkalomadtán el szoktunk távolodni. Megtanulunk általa nyíltan 
kommunikálni, segítséget kérni és kapni, amelyet néha a család és a 
hozzánk közel állók nem tudnak megadni, bármennyire is szeretnének. 
 Csodálatos emberekkel találkoztam itt. Minden egyes 
élettörténet, amelyet hallottam, olyan volt, mint egy újrafelfedezés, és 
ismét megerősített abban, hogy ha van bátorságunk nyíltan beszélni 



arról, ami igazán fontos számunkra, soha nem fogjuk egyedül érezni 
magunkat.

 Az Információ HATALOM! elnevezésű csoportról:

 Főbb témák: Ki vagyok? Milyen erőforrásaim vannak? Melyek 
az érzéseim? Mi az önelfogadás? Hogyan vigyázok magamra? Miért a 
figyelem a legnagyobb erősségünk? Hogyan tudnék jobban örvendeni? 
Mit viszek magammal, és hogyan integrálom azt az életembe?
 A munkafeladatok azok a személyes témák, amelyek a 
találkozásokon felszínre bukkantak, a fő témák mentén, amelyekkel 
dolgoztunk.
 Minden résztvevő helyzetében van egy közös: a rákos 
megbetegedés kihívása, függetlenül a stádiumtól, és annak felfedezése, 
hogy az élet kihívásai és az érzelmi kihívások azonosak. A csoport 
résztvevői sokszor ugyanazokban a témákban találták magukat, ami 
erőt ad nekik ahhoz, hogy nyíltan beszéljenek olyan helyzetekről, 
amelyekkel szembesültek vagy szembesülnek: megbocsátás, hit, 
érzelmek (félelem, harag, csalódottság, tehetetlenség, hála, bizalom). 
Hogyan mondok NEM-et arra, ami nem jó nekem, egy szeretett állat 
elvesztése, értelme, válás, a falu szája, erőforrások tudatosítása és 
az, ahogyan élni akarom az életemet.
 A csoport által feldolgozott témák egyike, a “falu szája”, amely 
a csoport minden tagjával rezonált, és egy képviselőn keresztül 
dolgoztuk fel - először összegyűjtve az összes megjegyzést, amit a 
“falu szája” tesz, majd válaszokat adva ezekre a megjegyzésekre. 

Hogyan zajlik egy találkozó?
•  Hogyan indul a csoport? Minden találkozón fontos a 
biztonságos környezet megteremtése és a figyelem ráirányítása 
az itt és mostra. Ezt szerepjátékkal és improvizációval érjük el. 
Ezeknek a gyakorlatoknak a célja, hogy “bemelegítsék” a csoportot 
a fő gyakorlatra. A bemelegítés célja, hogy az emberek gátlásoktól 
mentessé váljanak, tudatában legyenek a foglalkozás kezdetének, 
és így nagyobb valószínűséggel fejezzék ki magukat olyan 
cselekvésekkel, amelyek más kontextusban bizarrak lennének.
•  A relaxációs és légzőgyakorlatok, a tekintettel vagy testrésszel 
való köszönés, a tükrözések, a szociometria, valamint a figyelem- 
és bizalomjátékok kivívták a csoport tetszését
•  Minden találkozó az összejövetel témájához kapcsolódó 
fő gyakorlattal folytatódik: vannak gyakorlatok, amelyek a 
nagycsoportban, kiscsoportokban vagy egyénileg végezhetők. 
Ezt a gyakorlatot minden alkalommal azzal fejezzük be, hogy 



a résztvevők határain belül megosztjuk egymással, hogy mit 
éreztünk, miben azonosultunk másokkal, milyen erőforrásaink 
voltak az adott helyzetben, hogyan használtuk őket, és mi az, ami 
az adott helyzetben segít minket, illetve mi az, amit szeretnénk 
jobban beépíteni az életünkbe.
•  A csoport egyik résztvevője az Erőforrások témájú találkozón, 
amelyen egyénileg, rajzolással történt a munka, önmagát 
erőforrásként ábrázolta. A visszaesések kihívásait pedig vízként 
ábrázolta, amelyet időről időre kisebb-nagyobb kövek, néha sziklák 
állítottak meg. A felismerés az volt, hogy az utolsó kő, amely 
megjelent, nem tett mást, csak megtisztította a vizet. A rákra 
úgy tekintett(ek), mint az önmagunk és mások megbocsátásának 
forrása, amely szimbolikusan megtisztította a vizet, és a résztvevő 
vallomása szerint több tisztaságot, békét és biztonságot hozott.
•  Az utolsó rész az integráció. Az utolsó gyakorlat arra 
összpontosít, hogy megfontoljuk: mit fedeztünk fel magunkban 
vagy másokban, mi szerzett örömöt, és mit szeretnénk beépíteni 
az életünkbe?

Milyen módszereket használunk?
• A szociometria olyan tapasztalati technika, amely segít 
a csoport integrálásában, gördülékeny és önirányított módon. 
Lehetővé teszi, hogy minden egyes tag egy egész lényeges 
részeként lássa magát, de azt is, hogy a közösség számára az adott 
pillanatban fontos kritériumok (személyes adatok, életkor stb.) 
szerint lássa a csoport összetételét, vagy hogy a csoport számára 
az adott pillanatban fontos kérdésekre válaszoljon (pl. milyen 
mértékben rezonálunk egy adott témára). Növeli a csoportkohéziót 
és a biztonságérzetet, segít létrehozni egy mentális térképet 
jelenlegi kapcsolatainkról.
• A gyakorlatok és improvizációs játékok megmozgatják 
mind a fizikai testünket, mind a képzeletünket, a kreativitásunkat és 
a spontaneitásunkat. Céljuk, hogy a résztvevőket éber  relaxációs 
állapotba hozzák, hogy mentálisan és érzelmileg bemelegítsék 
őket az ezt követő gyakorlatokra. Minden játékban van egy célunk, 
egy megoldandó probléma, tiszteletben tartva a játék képzeletbeli 
világa által szabott korlátokat. Az elménk ezekre a célokra fog 
összpontosítani, a jelen pillanatában aktívan kapcsolatba lépünk 
a többi résztvevővel, és így a játék spontán reakciókat ébreszt 
bennünk, amelyek alkalmazkodnak a jelen eseményeihez; olyan 
szabad reakciókat, amelyek mentesek a kognitív és érzelmi sémáktól 
(amik alapján általában cselekszünk), és amelyek életenergiát 
ébresztenek.



• A pszichodráma technikák szorosan kapcsolódnak a 
kreativitás és a spontaneitás megéléséhez is. Jacob L. Moreno, 
a pszichodráma atyja szerint a spontaneitás a jelenben, az itt és 
mostban működik. A személyt egy új helyzetre adott megfelelő 
válasz, vagy egy régi helyzetre adott új válasz felé terelik. A rák 
diagnózisáról való értesülés egy sor olyan kihívással jár, amelyek 
egy új életmódhoz, egy új működési módhoz való alkalmazkodást 
igényelnek. Ezeknek a létfontosságú energiáknak az aktiválása 
éppen azok a megküzdési módszerek lehetnek, amelyek segítenek 
abban, hogy a legnehezebb pillanatainkban is új válaszaink 
legyenek.

A támogató csoport előnyei/Miért csatlakozz egy támogató 
csoporthoz?

• Hozzájárulás mások öröméhez: voltak olyan alkalmak 
a csoportban, amikor a viccek és az önirónia által közvetített 
öröm valóban megnyitotta a csoportot, és órákon át élveztük a 
vidámságot és a nevetést.
• A csoport utazása - „Aki elutazik, soha nem ugyanaz, mint 
aki visszatér.” A csoport munkája mindig a résztvevők által hozott 
témákból indul ki. A pszichodramatikus ihletésű gyakorlatok és 
játékok által felszabaduló spontaneitás és kreativitás révén új 
nézőpontból fedezzük fel ezeket a témákat. Rájövünk, hogy nem 
vagyunk egyedül, és hogy ezek valójában mélyen egyetemes témák. 
Az érzelmek elengedésével új erőforrásokat és pozitív megküzdési 
stratégiákat fedezünk fel, megtanulunk bízni önmagunkban, és 
abban, hogy megosztott tapasztalataink rendkívül értékesek mások 
számára.
• Egy hatékony támogató rendszer, amely érvényt 
szerez az érzelmeidnek és tapasztalataidnak, megért 
téged, érez téged. A körülöttünk lévő emberek - néha még a 
legjobb szándékkal is - nem biztos, hogy felkészültek arra, hogy 
úgy legyenek mellettünk, ahogyan nekünk szükségünk lenne 
rájuk, vagy pedig saját érzelmeik, aggodalmaik elárasztják őket. 
Egy támogató csoportban megtanuljuk, hogy hogyan legyünk 
ott egymás számára, és létrehozunk egy biztonságos teret, ahol 
szabadon megoszthatunk bármit, ahol nincsenek tabutémák vagy a 
valóság “kozmetikázásának” igénye, mert nem ítélkeznek felettünk, 
semmi sem lesz “túl sok” vagy “túl kevés”.
• Közelebb önmagadhoz másokon keresztül. A rák 
diagnózisával való szembesülés befolyásolhatja az önbecsülésünket, 
azt ahogyan gondolkodunk és érzünk magunkról, és hogy mit 
gondolunk arról, mások hogyan látnak minket. Néha fel kell adnunk, 



akár ideiglenesen is, bizonyos szerepeket, például a szakmaiakat, 
vagy át kell alakítanunk működésünket más szerepekben, például a 
magánéletünkben. Ilyenkor természetes és hasznos, ha felteszünk 
magunknak néhány kérdést: Ki vagyok én valójában? Mi az, ami 
igazán fontos nekem? Mit jelentenek ezek a szerepek az életemben? 
Melyek az alapvető értékeim, és hogyan teszem jelenvalóvá őket 
az életemben? Ezekben a pillanatokban nagy segítség, ha olyan 
emberek vesznek körül, akik tükröt tartanak számunkra az 
önfelfedezés folyamatában.
• Reziliencia (rugalmas ellenállási képesség) a 
bizonytalansággal szemben. Miután értesülünk a rák 
diagnózisáról, ezernyi kérdés merül fel bennünk. Milyen kezelést 
kövessünk? Mi legyen a családunkkal? mi legyen a további 
életünkkel? Sok fontos döntést kell meghoznunk, néha az idő 
szorításában, máskor a család vagy a barátok közreműködésével, 
akik mind segíteni szeretnének nekünk. Normális, hogy vannak 
olyan pillanatok, amikor mély zavarodottság, reménytelenség, sőt 
néha még kétségbeesés is úrrá lesz rajtunk. Ilyenkor hihetetlenül 
nagy segítség, ha olyan emberek vannak körülöttünk, akik a 
folyamat különböző szakaszaiban tartanak, és nyitottak arra, 
hogy megosszák a saját nézőpontjukat: egyesek most tudták 
meg a diagnózist, mások különböző kezeléseken vesznek részt, 
másoknak a kezelés már véget ért, és visszatérnek a betegség 
előtti tevékenységeikhez. Tudatosítjuk, hogy nem kell egyedül 
átélnünk ezt a tapasztalatot, hogy minden szakaszban vannak 
olyan dolgok, amelyeket megtehetek magamért, és konkrét 
példák állnak előttem arra, hogy milyen az élet a diagnózis után. 
Természetesen nincs általánosan érvényes recept, de minden 
egyes megosztott tapasztalat gazdagít bennünket,  nyitottá tesz 
arra, hogy megoldásokat lássunk, és összekapcsolódjunk azzal a 
vággyal, hogy a számunkra legmegfelelőbb módon nézzünk szembe 
ezzel a kihívással.

Milyen problémákra szerettünk volna választ adni?
• nem hallgatjuk meg egymást igazán, az emberek elmerülnek 
a saját problémáikban - Sorana
• nem mindenki áll készen arra, hogy ott legyen melletted, még 
akkor sem, ha tudatában vagy és meg tudod fogalmazni, mire van 
szükséged - Ani 
• a nyomása annak, hogy mások hogyan mennek végig a kezelési 
folyamaton. Semmi sem KELL, megtalálhatod a saját utadat.
• Tanulni azoktól, akik már előrébb járnak a folyamatban. 
Rendben van, ha nem tudod az elején, hogy mit akarsz, ne 



legyen bűntudatod, mert nem te vagy az egyetlen, akinek voltak 
reményvesztett  pillanatai, vagy aki nem látta a megoldást. Azok, 
akik már átélték, elmondhatják, hogy ez a folyamat velejárója.

Hogyan kapcsolódik az érzelmi egészség a fiziológiai 
gyógyuláshoz.
 Agyunk és idegrendszerünk, hormonrendszerünk és 
immunrendszerünk szoros egymásra utaltságban működnek, és nem 
tudnak egymás nélkül létezni. Ha megtanulunk gondoskodni mentális, 
érzelmi és spirituális tapasztalatainkról, gyakorlatilag megteremtjük 
azt a környezetet, amelyben testünk a fiziológiai gyógyulás felé 
irányítja erőforrásait.

Mit tudunk pozitívan hasznosítani ebből a tapasztalatból?
• A betegség mint áldás. A legerőteljesebb üzenet, amelyet 
a csoport megfogalmazott, a következő volt: Nem szeretem a 
betegséget, de szeretem azt az embert, akivé a betegség által 
váltam!
• Reziliencia, megküzdési mechanizmusok: fontos vagyok, 
bennem van az erő, vigyázok a testemre és a lelkemre.
• A családdal való kapcsolat fontossága: a betegség gyakran 
arra irányítja az embert, ami igazán fontos, a családra és a 
szeretteinkre, hozzánk közel állókra.
• Nem helyezek magamra nyomást azokért az apróságokért, 
amelyek miatt korábban stresszeltem magam.
• Elengedem azokat a helyzeteket és embereket, amelyek 
nem tesznek jót nekem, megtanulok NEM-et mondani másoknak 
és IGEN-t magamnak.
• Elismerem nőiességemet, élvezem az életet.
• Igazi megbocsátás: megbocsátok magamnak és a 
körülöttem lévőknek.
• Egyszerű örömök, amelyek fontosak, főzés a családnak, 
kapcsolódás a természettel, idő magamra, idő a barátokkal, 
olvasás, utazás.
• Méhek.
• Támogatás olyan emberektől, akikre nem is számítasz. 
• Lelkiség, hit, ima

A projekt koordinátorai: Adela Baghiu és Bakó Lilla.

A kiadványt fordította: Benedek Csilla
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