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Chciolbym zobroe glos w sprowie portolu TocyJokJo.pl I przyzno1sig do nie sprowdzenioco on
proponuie iednoczeinie wydoiqc o nim opinig.
Uslyszolem,2e tom mo2no wypelnie jokqd onkieIg i robi6 kolendorzykpocjenfo. PomySlolemi po
co mi to - dzienniczek w sieci - robig go z rocii
slo2u w chorobie od downo i przekozuie done
moiemu lekorzowi prowodzqcemu, onkieto
o mo2e nie uchroniq tom moich donych iokie iom
trzebo podo{. Z przekory iednok wszedlem
do portolu; spos6b wejfcio wydol mi sig zo zbyt
skomplikowony (zogmotwony). Odpudcilem go
sobie. Ciekowoie iednok bylo silnieiszo, zologowsnie sig i co widzg po przejrzeniu: bsrdzo foiny
i r62noroki pofiol. Joktu wierzyew opinie innych,
2e iesf tom tylko dzienniczek i onkieto (tok zrozumiolem).

Cieszy mnie bordzo udono okcia z dnio
5w. Wolenfego, tym bordziei, 2e odbylo sie
w Worszowie i nie tylko pod egidg worszswskiego Stoworzyszenio ,,Spokoino Glowo" ole
tok2e oddziol6w Polskiego StoworzyszenioLudzi
Cierpiqcych no Podaczkgz Lublino i Slowno oroz
Fundocii Oli leSniewskiei. Podzielom nodzieig
redokcji, 2e w przyszlym roku bgdzie nos widoC
w wielu miosfochw kroiu.

Pozo lmi wspomnionymi iu2, ku moiemu zoskoczeniu znolozlem r62norodne temoty, z ld6rych mo2no wybroe bn noibordziei interesujqcy
dlo internouty (iest w czym wybiero1). Pomimo
sto2u 40+, zo bordzo cenny uwo2om dlo mnie
Iink porody konsultonfo.
Mogq go polecif z pelnq odpowiedziolnoScig.
Tylko iok io spoirzg w oczy moiemu lekorzowi,
przed H6rym nie sprowdzoiqc doHodnie portolu
wyrozilem sig o nim nieprzychylnie. Zowsze #orom sig Wro2o1 swoje opinie po glgbokich przemyilenioch, oby nie wyi6eno ignoronto.
Prosilbym oby no lomsch Kwortolniko ieili
bgdzie to mo2liwe, wypowiedzieli sig iok dotorli
no strong portolu Mogdol24 i E_P_I_Kuczestnicy
okcii ,,Zouwo2Mnie".
nozwi sko zna ne Redokcii

Sloworzyszenie,,Spokoino Glowo" no somym
poczqtku dziolslnoici w 2003 r., weszlo no rynek
u5wi od omi o nio spol eczeristwoIr omw oiem (zobyfkowym) informocyinym o chorobie i wystowq
,,Jesteimy".
Jeflli inne orgonizocjq msiq tokie dofwiodczenio, s uwo2om, 2e ko2do orgonizocio mo
mnieisze lub wiqksze dokononio, to oimielom sig
zoproponowoCWmiong pomigdzy nimi imprezomi. Ciekow jestem odzewu wlodz orgonizocii.
Moim zdoniem slu2ylo by to integrocii orgonizocii
dzioloiqcych no polu wspieronio chorych no
podoczkg. Odwo2g sig zoproponowo1 tok2e
powstonie Federocii fch orgonizocii.
Wyobro2om sobie fo fok: sprow wo2ne dls
Srodowisko o znaczeniu og6lnokroiowym przedstowione sq wladzom portstwowym przez federocie, o orgonizocie wiedzqc co jesf noipilnieisze
w ich rejonie dzioloiq sulonomicznie. Te mocnieisze bordziei doiwiodczone wspieroig te
z mniejszymdoSwiodczeniem.
Przy powstoniu federo cii w szystkieorgo nizocie
muszq mief r6wne prowct niezole2nieod wielkofici, oby nie powstoly grupy iokichf niesprecyzowonych interes6w, kt6re mogq morginolizowo6
innych lub doprowodzoC do pr6b wchlonigcio
wbrew ich woli.
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