Brjeska Dóra: Szerintem vannak csodák (De neked is tenned kell értük)

„Már semmi más nem akarok lenni, mint aki vagyok. Kicsoda-micsoda vagyok hát? A
válaszom: végösszege vagyok mindannak, ami előttem történt, mindannak, ami voltam, amit
láttam, amit tettem, és mindannak, amit velem tettek. Mindenki és minden vagyok, akinek, és
aminek létét a világban befolyásolta az én létem. És mindaz én leszek a halálom után is, ami
másként történt volna, ha én nem vagyok.” (Salman Rushdie)
Brjeska Dóra 3 évig segítette hozzátartozóját a rákkal szembeni harcban. Rokona reggel
gyanútlanul elment orvoshoz, és amikor hazament, már rákos volt, mint kiderült, előre
haladott stádiumban. A család azonnal mellé állt, és végig mellette is voltak, még az egyszerű
vérvételre is elkísérték. 2013 nyarán azonban a harc véget ért, a szerettük már egy másik
világról vigyáz rájuk.
Pár hónappal később Dóra átkerült a másik oldalra. Addig kísérőként járta a kórházakat,
rendelőket, most nála diagnosztizálták a rákot. Ezt a könyvet a saját betegsége kapcsán írta.
Érdemes elolvasni, sok erőt adhat. Ő az orvosainak hitt, nem is keresett más gyógymódot,
biztos benne most is, hogy a legjobbat akarják neki, és teszik az ehhez szükséges
kezelésekkel.
Brjeska Dóra hisz abban, hogy az a rengeteg félelem, amely a rákhoz tapad, ma már alaptalan.
Azért valljuk be, mi is pánikba esünk, ha a környezetünkben bárkinél ezt a diagnózist állítják
fel, hiszen a daganatos megbetegedések előkelő helyet foglalnak el a halálozási
statisztikákban.
Saját példájával egy kis reményt ad – neki, úgy tűnik sikerült. Pedig csomói rosszindulatúnak
bizonyultak, ráadásul tüdő- és májáttéttel járt már a betegsége, amikor orvoshoz került.
Az biztos, hogy megnézem majd az általa ajánlott „A rúzs színe” című filmet, és már
rákerestem a neten az írónő „Füles Odú” blogjára is.

Könyvének mondandóját idézettekkel választja el egymástól, álljon itt befejezésül egy
Stephen King gondolat:
„Úgy gondolom, a legtöbb ember, akit nagy veszteség, akit igazán hatalmas tragédia ér
életében, keresztúthoz érkezik. Talán nem azonnal, de amikor a sokk elmúlik, akkor
mindenképpen; lehet, hogy hónapokkal, lehet, hogy évekkel később. Ekkor a tapasztalataik
hatására vagy többé válnak, mint addig voltak, vagy összemennek.”
Brjeska Dóra többé vált.....
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