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La capătul a zece ani chinuitori, în care s-a luptat din răsputeri cu ADHD-ul și cu
autismul, Darius-Ionuț Apetroaei, din Brașov, a simțit, poate prima oară în atâta
amar de vreme, că bolile de care suferă pot fi învinse. Precum un dar primit de la
Divinitate, starea sa de sănătate s-a schimbat brusc în bine, iar copilul în vârstă de
13 ani – un mic erou care nu s-a lăsat nici un moment copleșit de atacurile dure ale
cumplitelor maladii care i s-au cuibărit în trup -, a început să se bucure de viață, să
simtă că trăiește. Această uriașă victorie a fost posibilă datorită curajului său cu
care a înfruntat soarta, dar și a sutelor de oameni cu suflet care au răspuns
campaniilor umanitare inițiate de Asociația”Viață pentru suflete”, donatori care au
făcut zid în jurul copilului suferind și care l-au susținut cu cât au putut pentru ca
Darius să poată avea acces la tratamentele salvatoare.
Darius a fost diagnosticat cu ADHD la trei ani. Apoi, s-a îmbolnăvit și de autism
Destinul lui Darius – aflat în programul de susținere al Asociației ”Viață pentru suflete” ,
s-a schimbat peste noapte pe când copilul avea doar trei ani. Atunci, venite ca de nicăieri,
boli cumplite – tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) și mai apoi autism -,
i s-au cuibărit în trup și, în scurt timp aveau să-i fure bucuria de a vorbi și mai apoi întreaga
copilărie. Au urmat zece ani în care tratamentele, procedurile terapeutice (logopedie,
kinetoterapie) au devenit parte a unui dramatic cotidian al cărui principal peronaj a fost
chiar Darius.
Un dar divin primit după zece ani de chin
La capătul a zece ani chinuitori în care părinții săi – Diana și Ionel -, au făcut sacrificii
financiare uriașe pentru a putea asigura copilului lor tratamentele prescrise de specialiști,
băiatul a primit darul la care au visat și zi, și noapte. Starea de sănătate a băiatului lor s-a
schimbat brusc în bine.
”E un pas enorm spre vindecare, spre o viață normală. Tuturor le mulțumim din
suflet”
”Darius al nostru a devenit mult mai înțelegător, putem să ieșim cu el în preajma
altor copii fără teama că ar putea izbucni un conflict, nu mai are crize, e mult mai
liniștit. Terapiile pe care le face săptămânal au dat roade, și-au făcut efectul și
Darius a învins! Băiețelul nostru a făcut un pas uriaș în lupta cu bolile! E un pas
enorm spre vindecare, spre o viață normală la care tânjește de când era mititel. În
acest răstimp ne-au fost aproape oameni cu suflet care, și prin Asociația”Viață
pentru suflete”, ne-au susținut așa cum au putut. Tuturor le mulțumim din suflet
pentru tot ce au făcut pentru noi!”, ne-a spus Diana, mama lui Darius.

