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ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ.  

  

Καμιά φορά, η ζωή φέρνει έτσι τα πράγματα που δεν μπορείς παρά να αντιληφθείς
(ακόμη και μπούφος να είσαι) ότι υπάρχουν ενεργειακές διαδρομές με βάση τις
οποίες ρέει η πραγματικότητα. Σαν γραμμές σιδηροδρόμου... Για να μην ξεφύγω
όμως από το θέμα μου, απλά να σας πω ότι τις προάλλες έκανα μια δημοσίευση
στο Ονειρικό φόρουμ που αφορούσε στα άτομα με αναπηρία και στην
πραγματικότητα έτσι όπως εκείνοι τη βιώνουν.

  

Και να λοιπόν, που μας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσουμε κάποιον μικρό
-τετράποδο αυτή τη φορά- φιλαράκο με αναπηρία... Όποιος-α ενδιαφέρεται να
υιοθετήσει τον μικρό ανάπηρο γατούλη Λευτεράκι, ας επικοινωνήσει μαζί μας στο
e-mail: onirocosmos@onirocosmos.gr

  

      

    Σας παραθέτουμε το σχετικό κείμενο, έτσι όπως μας το έστειλε η ΓατοΟμάδα
Θεσσαλονίκης:     "Ο Λευτεράκης διασώθηκε απο ατύχημα απο μία κοπέλα και κατάληξε
στον κτηνίατρο τα Χριστούγεννα. Είχε μείνει ο καημένος παράλυτος στα πίσω ποδαράκια
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και επιπλέον δεν μπορούσε πια να ουρεί μόνος του ή να αφοδεύει. Έγινε μια μεγάλη
προσπάθεια από δύο κτηνίατρους, την ΓατοΟμάδα θεσσαλονίκης και άλλα άτομα για να
σωθεί και βγήκε νικητής από την πανλευκοπενία και μια δερματοπάθεια και τώρα είναι ένας
γατούλης 6 μηνών πολύ μαλακός και ήρεμος που συνεργάζεται τέλεια με όποιον τον
φροντίζει. 
Μπορεί να σώθηκε χάρη στην υπερπροσπάθεια πολλών ατόμων, αλλά του χρειάζεται ενα
μόνιμο σπιτικό και ένα άτομο υπεύθυνο και αγαπησιάρικο να του μαθουμε να αδειάζει την
ουροδόχο κύστη του και να βρει κι αυτός το μόνιμο σπιτικό του και να προσφέρει χαρά και
ευγνωμοσύνη σε αυτόν που θα τον αναλάβει. Έχει ελάχιστα παραπάνω έξοδα από όσο ένα
κανονικό γατάκι."    
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