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Na swoje 18 urodziny otrzymałam nietypowy „prezent” od losu. 
Chłoniak – to taki złośliwy nowotwór, wiesz? 

Kiedy słyszysz taką diagnozę w jednej chwili z impetem zostajesz 
pozbawiony młodzieńczych planów. Wkraczasz w dorosłość
 z wyrokiem- ciężką chorobą, który ma Cię pokonać. 

Wiem jednak, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, więc 
postanowiłam się nigdy nie poddać! 

Walczyłam już dwa razy z nowotworem i w tej walce raz pomógł mi 
mój brat - Tomek.  To on został moim pierwszym aniołem, który 
podarował mi cząstkę siebie. 

Tak! Mój brat dwa lata temu uratował mi życie! 

Dziś mam 21 lat i rak powrócił. Tomek tym razem jest tak samo 
bezsilny jak ja. Jego szpik nie jest w stanie mnie uratować. Więc 
potrzebuje Ciebie! Twojej decyzji i pomocnej dłoni, która 
wyciągnie mnie ze szpitala. 

Moim drugim Aniołem jest moja mama – Ania. Od kilku tygodni jest 
przy mnie. Kiedy przyjeżdża do szpitala śpi w aucie zaparkowanym 
pod szpitalnym oknem. Czy tak nie postępują anioły? Jest przy 
mnie zawsze i mimo tego, że dzieli nas szyba, czuję jej wsparcie 
i siłę. Dziękuję mamo! 

Moim trzecim aniołem jesteś Ty. Zatrzymałeś się tu dla mnie. 
Czytasz moje słowa. Masz zapewne wiele na głowie i gdzieś się 
spieszysz, a mimo to jesteś tu! Pomóż mi wrócić do domu
i pokonać raka raz na zawsze! Zamów pakiet rejestracyjny
i zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku! Dla mnie, dla innych 
chorych, ale też dla siebie! Jesteś przecież Aniołem  

Dziękuję Ci Ewelina

Zostań Dawcą Szpiku

W poszukiwaniu Anioła

Zeskanuj i zamów pakiet

Rejestracja online:
https://www.dkms.pl/dzialaj/wirtualne-dni-dawcy/wposzukiwaniuaniola


