OBNOVITVENA REHABILITACIJA V LAŠKEM
od 25.7.2021 do 6.8.2021 – 2. skupina
Leto je naokoli in nekateri člani društva PARAS smo se zopet zbrali na obnovitveni
rehabilitaciji v LAŠKEM. Kot vedno, smo se najprej prijavili pri recepciji hotela, kjer so
nam dodelili sobe. Prejeli smo tudi datum in uro sprejema pri zdravniku. Ob obisku
zdravnika je vsak prejel terapije, ki so za posameznika najboljše, in še isti dan smo z
njimi tudi začeli.
V prostem času smo se veliko družili in zabavali, tako, da so nam dnevi hitro minevali.
Pri jutranjih kavicah smo se pogovarjali o naših terapijah, o načrtih ob prostem času, o
počutju …

Popoldanski čas je bil namenjen predvsem dejavnostim v bazenu - plavanju, telovadbi
in norčijam v vodi.

Topli večeri pa so bili namenjeni posedanju pred hotelom, sprehodom po parku ter
pogovorom in spominom na razne dogodivščine v življenju in na obnovitvenih
rehabilitacijah v preteklih letih. Bilo je tudi kar nekaj smeha.

V torek nas je pred hotelom čakal avtobus. Odpeljal nas je v gostišče na piknik v Marija
Gradec. Ob dobri in okusni hrani in pijači nas je animatorka zabavala z raznimi igrami.
Bilo je zabavno, veliko smo se smejali. Ker pa vse kar je lepo hitro mine, je tudi za nas

čas prehitro minil, zahvalili smo se animatorki za ves čas in trud, ki nam ga je posvetila
in že smo se vračali nazaj v hotel.

Dnevi so minevali po ustaljenem urniku za vsakega posebej. Zdravilišče je organiziralo
razna zanimiva predavanja, udeležba ni bila obvezna, udeležil se je lahko vsak, ki je imel
čas in željo po tej vrsti znanja.
Hitro, prehitro je minil čas, ko smo se morali posloviti in vrniti domov. Z lepimi in
dobrimi občutki o našem počutju smo razmišljali o prihodnosti, da se srečamo tudi
drugo leto.
Na koncu se VSI zahvaljujemo društvu PARAS, da so nam omogočili obnovitveno
rehabilitacijo v Laškem.

Vodja OR v LAŠKEM
Janko PIRC

