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Od dziewięciu lat pracuję z osobami chorymi na raka, przez ten czas 
miałam okazję obserwować, jak zmienia się podejście pacjenta do choroby 
nowotworowej wraz z kolejnymi etapami leczenia. Od chwili, gdy zaczę-
łam pracować metodą simontonowską, obserwuję również inną niezmier-
nie ważną rzecz, a mianowicie jak podejście pacjenta wpływa na przebieg  
leczenia. Chciałabym podzielić się moimi obserwacjami oraz tym, co wniosła  
w moje życie metoda simontonowska. Postaram się również naszkicować  
Państwu plan drogi do zdrowia. Plan rzeczy, które pomogą Państwu  
w zdrowieniu.

Magdalena Sadowska
certyfikowany terapeuta metodą Carla Simontona,

mgr pedagogiki leczniczej,
technik radioterapeuta

Panią Katarzynę poznałam prawie dziewięć lat temu, gdy zaczęłam  
pracę w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zwróciła mo-
ją uwagę niezwykłą pogodą ducha i optymizmem. Przyznam, iż zdziwiło  
mnie jej zachowanie – Pani Katarzyna miała raka piersi, była po całkowi-
tej amputacji, w trakcie chemioterapii i radioterapii. Wcześniej, tej samej 
choroby doświadczyły jej mama i siostra. Byłam pełna podziwu dla pogo-
dy ducha i uśmiechu z jakim ta Pacjentka przyjmowała swój los. W cza-
sie rozmów Pani Kasia uświadomiła mi, że jej optymizm i wiara bierze się  
z wewnętrznego spokoju, pogodzenia się z zaistniałą sytuacją. Ale uwaga! 
Pogodzenie się z tą sytuacją nie oznaczało stanu wewnętrznej kapitula-
cji – Pani Kasia nie poddała się chorobie. Wręcz przeciwnie – walczyła 
ze wszystkich sił o zdrowie, mobilizując do tej walki organizm. 

Na początek konkretne przykłady pokazujące,  
że nastawienie może mieć znaczący wpływ  

na skutki leczenia.
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Pani Katarzyna zniosła leczenie bardzo dobrze i nie miała w związku 
z nim prawie żadnych efektów ubocznych. Po trzech latach wyniki badań 
wskazały na powiększenie się węzłów chłonnych, a biopsja wykazała prze-
rzuty choroby. Ale Pani Kasia się nie poddała! „Tamto paskudztwo pokona-
łam, teraz też wygram!” powiedziała mi i tak się stało pomimo, że rokowa-
nia nie były pomyślne.

Pani Katarzyna pokonała raka dzięki medycynie, swojej silnej woli 
oraz wierze w możliwości obronne własnego organizmu. Dziś jest zdrową, 
szczęśliwą i jak zwykle pogodną kobietą.

Druga osoba, o której opowiem to Pani Anna. Młoda, energiczna biznes-
woman. Podobnie jak Pani Katarzyna trafiła do szpitala z rozpoznaniem raka 
piersi. Po usłyszeniu diagnozy załamała się i początkowo nawet nie chciała 
słyszeć o leczeniu. Po namowach lekarzy poddała się operacji i rozpoczęła 
kurację metodami radioterapii i chemioterapii. W czasie naszych spotkań 
opowiadała mi zawsze, jak źle znosi leczenie, że wszystko ją boli. Była prze-
konana, że jej choroba i tak źle się skończy. Pacjentka ta widziała w procesie 
leczenia jedynie wroga wyniszczającego jej organizm. Faktycznie, leczenie 
znosiła wyjątkowo źle, szczególnie chemioterapię. Na nic się zdały zapew-
nienia lekarzy, że ma naprawdę bardzo dobre rokowania oraz, że przyjmuje 
bardzo delikatną chemię.

Ostatni kurs chemii Pani Ania zniosła bardzo dobrze. Dlaczego? Ponie-
waż pod koniec leczenia zmieniło się jej wewnętrzne nastawienie – Pa-
cjentka nie myślała już o tym jak bardzo leczenie ją wyniszcza, tylko  
o czekającym na nią w domu przyjęciu zorganizowanym na cześć jej  
powrotu. Kuracja Pani Ani cały czas przebiegała pomyślnie, lecz wynika-
jący z wewnętrznego samopoczucia brak należytej troski o swój organizm 
– nie zachowywanie odpowiedniej diety, niestosowanie się do zaleceń fizjo-
terapeuty – przyniosły późniejsze dolegliwości.

Spotkałyśmy się po czterech latach od skończenia leczenia. Jej ciało by-
ło zdrowe, ale nadal czuła się źle. Skarżyła się na osłabienie, nawracające 
mdłości, częste bóle głowy i apatię. Od czasu choroby nigdzie też nie wyje-
chała, nawet na krótki weekend, ponieważ bała się zmiany klimatu.

Często powtarzała swoje motto: 

„To tylko rak, z tego się wychodzi. Mam zamiar być  
w tej grupie pacjentów, którzy pokonali tę chorobę.”



Grupa terapeutyczna podczas zajęć, 
fot. archiwum Stowarzyszenia  

„Różowe Okulary”

Grupa terapeutyczna podczas zajęć,
fot. archiwum Stowarzyszenia „Różowe Okulary”

Zadajmy sobie pytanie: 

Co to znaczy 
pokonać raka? 

Carl Simonton stworzył swoją metodę 
terapii obserwując dwie grupy pacjentów:

w jednej byli pacjenci źle rokujący,  
lecz obdarzeni bardzo dużą siłą woli oraz 
wiarą w powrót do zdrowia – w tym wy-
padku leczenie przeważnie przynosiło 
pożądane rezultaty,
w drugiej grupie byli pacjenci mający  
dobre rokowania, lecz nie wierzący  
w swoje wyzdrowienie – nie widzieli oni 
sensu leczenia i niestety ich leczenie prze-
biegało znacznie gorzej.

Na początku terapii pytam moich  
pacjentów, jak rozumieją pokonywanie 
raka. Często słyszę odpowiedzi:

To dobre wyniki badań.
To brak wymiotów po zabiegach.
To po prostu wyzdrowieć.
Pokonam raka, gdy lekarz powie mi,  
że jestem zdrowa/y.

Często słyszymy  
o kolejnych osobach,  

które zmarły na skutek 
raka. Media skutecznie 

umocniły w tzw. po-
wszechnej świadomości,  

że „rak to wyrok”,  
że „rak to śmiertelna  

choroba”.  
Czy tak jest naprawdę? 

Przytoczę słowa  
dra Mariusza Wirgi: 

„Zwyciężyć chorobę to nie tylko 
wyzdrowieć, ale też być aktywnym, 
czerpać radość z życia, być szczęśli-
wym i dawać szczęście innym mimo 
choroby.” 1

Prawda jest inna: 
rak to nie wyrok, 

raka można 
pokonać!
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Z bardzo prostej przyczyny – wiele osób 
ukrywa to, że choruje. Choroba nowotwo-
rowa jest bardzo ciężka i często staje się wy-

znacznikiem osobowości pacjenta. W wielu 
książkach o tej tematyce możemy przeczytać,  

że w chwili zachorowania wcześniejsze życie prze-
staje istnieć, a od chwili diagnozy człowiek staje się  

przede wszystkim pacjentem chorym na raka. Dlatego tak 
wiele osób wybiera milczenie na temat swojej choroby. Są ludzie, którzy 
ukrywają ten fakt nawet przed najbliższymi. Wychodzą bowiem z założenia,  
że rak jest chorobą wstydliwą. Poza tym nie chcą innych martwić, lub że-
by okazywano im litość. Kiedy takie osoby zdrowieją, są dowodem na to,  
że z rakiem można wygrać, lecz zamiast obwieścić to światu, często sta-
rają się po prostu wymazać chorobę ze swojego życia. Twierdzą, że mają ją  
już za sobą i nie chcą wracać do przeszłości, bo jest to zamknięty rozdział 
w ich życiu.

Bardzo lubię prowadzić grupy terapeutyczne z udziałem osób chorych 
oraz wyleczonych, ponieważ ci ostatni swoim przykładem potrafią dać 
ogromne wsparcie i nadzieję tym, którzy o powrót do zdrowia dopiero  
walczą.

Dlaczego tak mało słyszymy  
o osobach, które wyzdrowiały? 

Na początku terapii pacjenci często opowiadają o tym, że załamał się ich 
świat; przychodzi zwątpienie w sens życia i leczenia, strach przed skutkami 
ubocznymi terapii i taktowanie jej jak kolejne nieszczęście w życiu. Powiem 
stanowczo – to bardzo niezdrowe przekonania. Tak myśląc wysyłamy bardzo 
złe sygnały organizmowi, który oczekuje od nas wewnętrznego wsparcia.

Rola wyobraźni oraz przekonań może być ogromna i odegrać w pro-
cesie zdrowienia znaczącą rolę – gdy osoba ma być poddana chemiotera-
pii, bardzo się jej boi, zaczyna wyobrażać sobie skutki uboczne leczenia.  
Im intensywniej o nich myśli tym gorzej się czuje. W efekcie jeszcze przed 
rozpoczęciem leczenia, taka osoba ma już mdłości i czuje się osłabiona.

Kolejny temat to zdrowienie i rola wyobraźni  
oraz naszych przekonań w procesie leczenia.

Na szlaku  
– w drodze ku zdrowiu,  
fot. Teresa Różycka
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Pacjenci poddawani radioterapii lub chemioterapii powinni ukie-
runkować wyobraźnię na dobrą stronę leczenia – czyli, jak ono pomaga,  
jak w trakcie jego trwania niszczone są komórki nowotworowe, jak ciało 
wypełnia stopniowo uzdrawiająca energia.

Zamiast mówić: ja choruję, 
myślcie: ja zdrowieję. Nie skupiaj-
cie się na swojej chorobie, lecz 
na dążeniu do celu, którym jest 
zdrowie. Każdy organizm naturalnie 
zmierza w kierunku zdrowia i zrobi 
wszystko by żyć – jest genetycznie 
zaprogramowany na życie. Wyobra-
źnia zwiększa „psychiczny napęd”, 
poruszający biologiczny tryb pro-
cesu zdrowienia.2 Rozwijając wy-
obraźnię wpływamy na procesy 
samoleczenia w naszym organizmie.

Peter Seifert odkrył, że owrzo-
dzenia nowotworowe zawierają 
włókna nerwowe, co oznacza, że są 
powiązane z ośrodkowym układem 
nerwowym. Może to być dowodem, 
iż nasze myśli mogą sterować 
komórkami  nowotworowymi.3

Od dawna wyobraźnia jest 
wykorzystywana w rehabilitacji 
sportowców, ponieważ wiadomo, 
że wyobrażając sobie np. bieg, 
napinają mięśnie tak samo jak 
w chwili biegu rzeczywistego.  

Traktujcie leczenie  
jak przyjaciela,  
sprzymierzeńca  
w walce z chorobą.

W jednym z artykułów 4 
możemy przeczytać: 

„Wszystko dzięki tak zwanym 
neuronom lustrzanym. Neurony 
umieszczone w pewnej części  
mózgu odpowiedzialnej za kon- 
trolę ruchową reagują tak samo  
u człowieka, który rzeczywiście 
wykonuje jakiś ruch i robi prze-
różne skomplikowane mini ruchy, 
jak u tego samego człowieka,  
który sobie tylko wyobraża  
te ruchy. Badania kliniczne 
udowodniły, że podczas wyobra-
żania sobie w głowie ruchu,  
czy jakiegoś innego procesu, 
impulsy nerwowe podążają  
takimi samymi ścieżkami 
neurologicznymi co podczas 
rzeczywistego wykonywania  
tego ruchu. To samo tyczy się 
procesów zachodzących  
wewnątrz organizmu.”

Podczas warsztatów psychoonkologicznych 
zawiązują się trwałe przyjaźnie, 

fot. Marta Rybak
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Podam Państwu przykładową wizualizację wspomagającą  
proces zdrowienia. Zachęcam do takich wizualizacji na co dzień.

Usiądź wygodnie, w odpowiednim  
dla siebie momencie zamknij oczy,  
poczuj jak Twoje ciało się rozluźnia.

1

10

3
Czujesz ciężar dłoni, jedna może  
wydawać się nieco cięższa od drugiej.

5
Czujesz, jak energia życia  
rozchodzi się w całym Twoim ciele.

7
Całe Twoje ciało jest pięknym  
narzędziem życia.

9
Znajdź naturalny dla siebie rytm 
oddychania.

11
A teraz wyobraź sobie, że z każdym 
oddechem do Twojego ciała napływa 
ożywcza, odprężająca energia  
i z każdym uderzeniem serca ta ener-
gia dopływa do najdalszych krańców 
Twojego organizmu.

13
Zacznij sobie wyobrażać, jak dzięki tej 
energii zaczynają działać wszystkie 
naturalne mechanizmy samoleczenia 
Twojego organizmu. 

Myśl „wdech”, gdy nabierasz 
powietrze i „wydech”, gdy je 
wypuszczasz.

10
2

Rozluźnij mięśnie wokół oczu,  
mięśnie ust, mięśnie klatki  
piersiowej, mięśnie miednicy.

4
Czujesz lekkość odprężenia się  
i spokoju.

6
Czujesz, jak Twoje ciało może się 
bardzo rozluźnić, jak może rozluźnić 
się Twój umysł.

12
Wyobraź sobie, jak dodatkowy  
strumień tej energii kierujesz  
do tych części Twojego ciała,  
które jej najbardziej potrzebują, 
które wymagają szczególnej troski.

A teraz skup się na swoim 
oddechu.

8
14

Zobacz, jak te mechanizmy rozpo-
znają i usuwają wszystko to, co jest 
zagrożeniem dla Twojego zdrowia.
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Wizualizacje pomogą nam obniżyć poziom stresu, rozładować  
napięcie w organizmie, aktywizować wszystkie procesy jego samole-

czenia, a także zmniejszyć skutki uboczne procesu leczenia.  
Pozytywne wykorzystywanie wyobraźni pomaga w osiąganiu celów.

11

A teraz wyobraź sobie leczenie,  
które otrzymujesz i przywitaj się  
z nim jak ze swoim sprzymierzeńcem, 
którego celem jest pomóc Ci  
w dojściu do pełnego zdrowia.

15

16

Wyobraź sobie, jak dzięki współdzia-
łaniu naturalnych mechanizmów 
samoobrony i leczenia zmiany  
chorobowe zmniejszają się, cofają 
się, aż wreszcie zupełnie zanikają.

17

Wyobraź siebie jako osobę  
całkowicie zdrową, wyobraź sobie, 
jak się czujesz, jak wyglądasz  
i co robisz.

18

A teraz ponownie skoncentruj się  
na swoim oddechu i poczuj,  
jak z każdym oddechem nabierasz  
sił i zdrowiejesz.

Pacjentka przed wizualizacją na plaży, fot. archiwum Stowarzyszenia „Różowe Okulary”
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Naukowcy od lat spierają się  
na tematy dotyczące czynników 
wpływających na rozwój raka. Jedni 
twierdzą, że są to rakotwórcze sub-
stancje chemiczne. Bez wątpienia 
nadużywanie alkoholu i palenie pa-
pierosów przyczynia się do rozwo-
ju raka. Nie ma również żadnych 
wątpliwości, że substancjami rako-
twórczymi są: azbest, nikiel, smoły 
węglowe oraz inne chemikalia – jest 
ich niestety coraz więcej w naszym 
otoczeniu ze względu na rozwój 
przemysłu i zatruwanie środowiska. 
W miastach uprzemysłowionych 
obserwuje się liczniejsze zachoro-
wania na raka niż np. na obszarach 
wiejskich, gdzie środowisko nie jest 
tak zanieczyszczone. To jednak nie 
jest jedyny czynnik sprzyjający cho-
robom nowotworowym, bo przecież 
nie wszyscy mający styczność z sub-
stancjami rakotwórczymi chorują.

Naukowcy podają również drugi 
czynnik, a mianowicie predyspo-
zycje genetyczne. Dowodem jest 
zwiększenie zachorowalności na 
poszczególne rodzaje raka w danych 
rodzinach. Teoria dziedziczenia pre-
dyspozycji do zachorowania dłu-
go nie budziła wątpliwości. Jednak  
z czasem tę teorię zaczęto podwa-
żać, podając za przykład Japonię,  
w której odnotowuje się najniż-
szą na świecie zapadalność na raka  

piersi. Do niedawna uważano, że jest 
to związane z dziedziczeniem specy-
ficznej odporności. Zaobserwowano 
jednak, że Japonki, które mieszkają 
w Stanach Zjednoczonych chorują 
na raka piersi czterokrotnie częś-
ciej, niż ich rodaczki mieszkające  
w Japonii. Dało to podstawę do tezy, 
że nie genetyka jest odpowiedzialna, 
lecz różnica w stylu życia między 
Japonią, a Ameryką. Inne badania 
przyniosły podobne wyniki.

Kolejnym czynnikiem, mogącym 
spowodować zachorowanie na raka 
jest odżywianie. Obserwując diety 
w różnych krajach dostrzeżono 
wpływ pewnych czynników na roz-
wój konkretnych nowotworów. Przy-
kładowo w Japonii, gdzie głównym 
pokarmem są ryż i ryby praktycznie 
nie występuje rak jelita. Natomiast na 
Węgrzech, gdzie dieta jest bardzo 
tłusta i ostra jest największy odsetek 
tego rodzaju zachorowań. Podobnie 
ma się rzecz z wpływem tłuszczu na 
zachorowania na raka piersi. Bada-
nia statystyczne pokazują, że wśród 
kobiet, które umierają na raka pier-
si większą część stanowią kobiety  
z nadwagą. Komórki tłuszczowe 
wytwarzają dodatkowe estrogeny,  
co prowadzi do nadmiernej ekspo-
zycji na te hormony. Jak mówią die-
tetycy tłuszcz i cukier są paliwem 
dla komórek nowotworowych. 

Wszyscy wiemy, że istnieją pewne czynniki sprzyjające 
rozwojowi raka oraz czynniki sprzyjające zdrowieniu.
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Istotnym czynnikiem, który może sprzyjać 
rozwojowi raka jest brak aktywności fizycz-
nej. W publikacji z 2007 roku Światowej 
Fundacji Badań nad Rakiem i Amerykań-
skiego Instytutu Badań nad Rakiem czyta-
my: „Organizm ludzki jest zbudowany w taki 
sposób, aby mógł być poddawany regularnej 
aktywności fizycznej. Ale w ciągu ostatnich 
lat, zwłaszcza w państwach wysoko rozwi-
niętych, aktywność fizyczna ludzi wyraźnie się 
zmniejszyła. Brak aktywności fizycznej wydaje się  
być ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój 
nadwagi i otyłości, które z kolei zwiększają ryzyko 
niektórych chorób nowotworowych. Obecny raport wspiera teorię, 
która głosi, że organizm ludzki jest przystosowany do aktywności fizycznej  
w ciągu całego życia, a siedzący tryb życia może nie sprzyjać zdrowiu.”

Istnieją zatem przekonujące dowody, że aktywność fizyczna stanowi 
czynnik ochronny przed wystąpieniem raka jelita i prawdopodobnie działa 
ochronnie w stosunku do raka trzonu macicy i piersi u kobiet po menopauzie. 
Istniejące dane przemawiają za korzystnym oddziaływaniem na orga-
nizm każdego rodzaju aktywności fizycznej, w każdym nasileniu.5  

Wszystkie formy ruchu zwiększają naszą aktywność fizyczną. Ważne 
jest aby dopasować formę ruchu do swoich potrzeb i możliwości fizycznych  
w danej chwili.

fotki

Należy zgodzić się ze zdaniem naukowców twierdzących, że jeden 
czynnik to przeważnie za mało, ale gdy jesteśmy narażeni na ich  

większą liczbę lub gdy każdy z wymienionych czynników powiążemy 
ze stresem w organizmie może rozwinąć się choroba nowotworowa. 

Grupa pacjentów onkologicznych  
w trakcie spływu kajakowego, 

fot. archiwum Stowarzyszenia  
„Różowe Okulary”

Zajęcia jogi dla pacjentów  
onkologicznych,
fot. archiwum Stowarzyszenia  
„Różowe Okulary”

Grupa pacjentów onkologicznych  
na szlaku górskim,
fot. archiwum Stowarzyszenia
„Różowe Okulary”

Grupa pacjentów onkologicznych  
po zdobyciu szczytu Śnieżki,
fot. archiwum Stowarzyszenia  
„Różowe Okulary”
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Najdoskonalszą bronią jest sprawnie działający układ  
odpornościowy. To m.in. limfocyty T i komórki NK  
(ang. Natural Killers, pol. naturalni zabójcy) mają możli-
wość niszczenia komórek nowotworowych. Aby zwięk-
szyć skuteczność terapii przeciwnowotworowych i dać  
szansę własnej obronie organizmu, trzeba postawić  
na zwiększenie sprawności układu immunologicznego.

Nasi sprzymierzeńcy w walce z rakiem 
i w zapobieganiu chorobie

Ponieważ zdrowy tryb życia i dieta 
zależą od nas, przedstawię parę 
podstawowych zasad antynowo-
tworowej diety, cytując wskazówki 
profesora Richarda Beliveau.6 

Jedząc właściwe pokarmy 
chronimy się na różne  
sposoby:

neutralizujemy substancje  
rakotwórcze w organizmie,
wspieramy cały układ  
odpornościowy,
blokujemy tworzenie się  
nowych naczyń krwionośnych, 
które odżywiają guza,
zapobiegamy zapaleniom  
sprzyjającym szybkim  
przemianom nowotworowym,
blokujemy mechanizmy  
umożliwiające przenikanie 
komórek rakowych do otaczają-
cych je tkanek,
zmuszamy komórki nowotworo-
we do samozagłady.

Wskazówki: 
zadbajmy, aby nasz układ od-
pornościowy działał sprawnie,
obniżajmy poziom stresu  
(relaksacja, medytacja, zdrowy 
sposób myślenia, wizualizacje), 
a jeśli to możliwe, unikajmy go,
odżywiajmy się zdrowo,
dbajmy o aktywność fizyczną 
(minimum ruchu to codzienny 
spacer przynajmniej 20 minut),
sprawiajmy sobie przyjemności 
– szczęście jest największym 
wrogiem raka.

Relaks na łące w trakcie przerwy podczas spływu  
kajakowego, fot. archiwum Stowarzyszenia 
„Różowe Okulary”

Komórka NK (Natural Killer),
fot. http://www.selleroyal.com/news/
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Dieta antyrakowa powinna być uboga w tłuszcze, cukier i sól, a bogata  
w witaminy A, C, E oraz pierwiastki magnez i selen, które hamują rozwój ko-
mórek nowotworowych. Te witaminy i minerały usuwają z naszego organizmu 
wolne rodniki oraz zapobiegają rakotwórczemu działaniu nitrozoamin (nitro-
zoaminy tworzą się podczas: termicznej obróbki żywności, np. peklowanego 
mięsa, samoistnie w trakcie przechowywania jedzenia, a także w przewodzie 
pokarmowym niektórych zwierząt).

Piramida 
żywieniowa 

dla pacjentów 
onkologicznych

4

3

2

1

1. Ruch    2. Pokarmy zalecane   3. Pokarmy dozwolone    4. Produkty niewskazane
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Najważniejsze zasady diety 
w chorobach nowotworowych

Dieta w chorobie nowotworo-
wej jest wysokowartościowa. 
Do przyrządzania potraw najle-
piej dobierać surowce najwyż-
szej jakości i jak najświeższe. 
Korzystne efekty daje przestrze-
ganie zasad łatwostrawnej diety.

Zalecane sposoby obróbki 
termicznej to gotowanie, 
gotowanie na parze, pieczenie  
w folii aluminiowej, pieczenie 
na ruszcie.

Do zagęszczania sosów i zup 
lepiej używać mąki i mleka  
niż zasmażek i śmietany.

Niezmiernie ważna jest odpo-
wiednia podaż witamin i skład-
ników mineralnych. Najlep-
szym ich źródłem są warzywa 
i owoce. Jednak pod względem 
wartości odżywczej znacznie 
różnią się one między sobą.

Jadłospis powinien być tak uło-
żony, aby w ciągu dnia spoży-
wać warzywa i owoce (najlepiej 
nie mniej niż 0,5 kg dziennie), 
ponieważ są także niezastąpio-
nym źródłem antyoksydantów 
chroniących przed rozwojem 

nowotworów. Codziennie po-
winniśmy spożywać nie mniej 
niż 35 g błonnika pokarmo-
wego. Jego dobrym źródłem 
są kasze, ciemne makarony, 
pieczywo razowe.

W przypadku nowotworów 
przewodu pokarmowego, np. 
nowotworu żołądka, często op-
tymalne jest podawanie warzyw 
i owoców w postaci purée, prze-
cierów lub kisielów i galaretek. 
Dieta powinna zawierać wtedy 
małą ilość błonnika pokarmo-
wego. Dlatego należy w miarę 
możliwości wybierać młode, 
delikatne warzywa, usuwać 
pestki i skórki oraz wykluczyć 
z jadłospisu warzywa, które 
zawierają dużo włókna, takie 
jak kapusta i seler.

Nowotwory nie związane  
z przewodem pokarmowym 
nie wymagają tego rodzaju 
ograniczeń: warzywa i owoce 
powinny być podawane  
głównie w postaci surowej.

Prawidłowa dieta to jedzenie 
posiłków małych objętościowo 
przynajmniej 5 razy dziennie.
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Zdrowe napoje:
pierwsze miejsce zajmuje woda mineralna,
świeże soki, bo w takich nie doszło jeszcze 
do przemiany azotanów w szkodliwe azotyny,
zielona herbata, mieszanki ziołowe z dzikiej 
róży, głogu, pokrzywy,
soki warzywne, przede wszystkim z czerwonych 
buraków.
Walce z nowotworem sprzyjają melony, papaja, 
jagody i cytrusy. Obierając je nie odrzucaj białej 
warstwy pod skórką, gdyż zawiera ona witaminę P,  
bardzo cenną w zapobieganiu chorobom nowotworowym.
Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia raka jamy 
ustnej, przełyku, gardła, krtani, piersi, wątroby i jelit.

Zalecana jest duża ilość warzyw i owoców:
są bardzo ważne w profilaktyce chorób nowotworo-
wych, zwłaszcza te świeże i surowe, ale mogą być też 
gotowane lub duszone,
skórka winogron i skórki innych owoców bogate są  
w resweratrol (obecny m.in. w czerwonym winie), 
związek powstrzymujący rozwój nowotworu,
winogrona zawierają również działający antynowo-
tworowo kwas elagowy, obecny też w czereśniach, 
truskawkach, malinach i granatach,
cytrusy bogate są w antyrakowe flawonoidy  
oraz luteinę.

Zalecane są warzywa takie, jak:
kapusta (biała, czerwona), kalarepa, kalafior, brokuły, 
brukselka, czosnek, cebula, pietruszka, seler, dynia, 
marchew, szpinak, chrzan, rzodkiewka, żółta rzepa, 
kiełki pszenicy, nasiona lnu, soja, rzeżucha.

Pokarmy zalecane w diecie
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wyroby wędzone: drób, ryby, sery 
– każde wędzenie jest szkodliwe, 
ponieważ dym zawiera substancje 
rakotwórcze, a w wędzeniu prze-
mysłowym wytwarza się wyjątko-
wo dużo kancerogenów,
tłuste sosy,
słodycze, słodziki,
frytki,

mięso peklowane, marynaty  
i inne konserwy,
blanszowana mąka,
oczyszczona sól,
rafinowany cukier,
margaryna,
tłuste mięso (wieprzowina,  
baranina).

Pokarmy dopuszczalne w diecie:

Produkty niewskazane:

wszystkie gatunki sałaty,
chudy biały ser i chude mleko,  
odtłuszczony jogurt naturalny,  
kefir, jaja (głównie żółtka  
jako źródło wit. A i selenu),
ciemny chleb, ciemny ryż  
i makaron razowy,
pełnoziarniste produkty zbożowe, 
np. grube kasze, które są bogatym 
źródłem magnezu,
zupy jarzynowe zawierające:  
groszek, ziemniaki, pomidory  
i paprykę,
grzyby, banany, orzechy i migdały,
niskosłodzone marmolady, dżemy 
i powidła,
ocet winny jako przyprawa,

oliwa z oliwek lub olej słoneczni-
kowy,
nie oczyszczana sól morska lub ko-
palna – w minimalnych ilościach,
chude mięso – gotowane  
lub z rusztu,
otręby: kukurydziane, owsiane, 
pszenne, ryżowe,
owoce morza i chude ryby – goto-
wane lub z rusztu, nigdy z puszek, 
głównie: łosoś, makrela, sardynka, 
tuńczyk (ryby te są bogate w kwasy 
tłuszczowe omega-3, które wzmac-
niają system immunologiczny, 
zapobiegają tworzeniu się komórek 
nowotworowych, hamują ich roz-
rost i powstawanie przerzutów),
tran z wątroby ryb oceanicznych.
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Carl Simonton był 
amerykańskim onkologiem 

radioterapeutą. Zauważył  
on, że chorzy na raka  

nie współpracowali z nowym  
i obiecującym programem  

radioterapeutycznym.  
Okazało się, że główną  

przyczyną braku współpracy  
z zalecanym programem było 
poczucie beznadziei. Dlatego 
stworzył holistyczny program 

pomocy psychologicznej  
pacjentom. Jest to program  
o udokumentowanej skute- 

czności, z powodzeniem sto-
sowany w licznych ośrodkach 

onkologicznych na całym  
świecie, z programami  

szkoleniowymi dla terapeutów 
w USA, Japonii, Szwajcarii, 

Niemczech i Polsce.
Metoda simontonowska 

była pierwszym programem 
psychoterapeutycznym,  

który w badaniach naukowych 
wykazał, że uzupełnienie  

leczenia konwencjonalnego 
odpowiednią interwencją  

psychoterapeutyczną  
przeciętnie dwukrotnie  

zwiększa długość przeżycia  
chorych, przy znacznie  

poprawionej jakości ich życia.

Jeżeli jesteście Państwo  
zainteresowani pogłębieniem  
zasygnalizowanych zagadnień,  
zapraszam na terapię metodą  
simontonowską. Zajmuje się ona 
każdą sferą życia pacjenta.  
Program opiera się na działaniach  
z zakresu następujących dziedzin:
zachowanie 
– budowanie zdrowych nawyków,
przekonania 
– zmiana niezdrowych przekonań,
stawianie celów 
– elastyczne planowanie przyszłości,
emocje 
– utrzymywanie nadziei, radzenie  
sobie z negatywnymi emocjami, także  
ze stanami kryzysowymi, radzenie  
sobie z codziennymi stresami,
duchowość 
– odkrywanie sensu życia, poczucia 
spełnienia, kształtowanie zdrowych 
przekonań, radość życia, stosunek  
do śmierci,
stosunki społeczne  
i rodzinne 
– budowanie systemu wsparcia i umie-
jętności komunikacji międzyludzkiej,
fizyczność 
– dieta, ruch, zabawa.

Terapia jest prowadzona zarówno  
indywidualnie jak i grupowo.

Terapia metodą  
simontonowską

Pacjenci w trakcie warsztatów, 
 fot. archiwum Stowarzyszenia „Różowe Okulary”
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