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Przyczyny powstawania  
nowotworów i naturalna  
profilaktyka przeciwnowotworowa 
 
O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Serdecznie witamy na ostatnim przed wakacjami spotkaniu w Klubie 

Zdrowia. Dziś porozmawiamy o chorobie nowotworowej, która  

w obecnym czasie obok chorób układu sercowo – naczyniowego zbiera 

ogromne żniwo. Chyba każdy z nas spotkał się z tą chorobą. Dotyka ona 

naszych najbliższych, znajomych lub nas samych. Ale czy tak musi 

być? Czy jest jakiś sposób aby uciec przed rakiem? Okazuje się , że na 

ziemi wciąż są miejsca, gdzie nowotwory niemal nie występują lub 

występują w niewielkim stopniu. W diecie narodów długowiecznych  

i wolnych od raka znajdziemy dużo warzyw i owoców oraz stosunkowo 

małą ilość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Czy to jakaś 

podpowiedź, gdy mowa o profilaktyce chorób nowotworowych? 

Dlaczego organizacje promujące zdrowie akcentują potrzebę 

spożywania minimum trzech porcji warzyw i dwóch porcji owoców 

dziennie? A może warto wprowadzić zmiany w swoim stylu życia  

i nawykach żywieniowych, aby uniknąć choroby lub też powrócić do 

zdrowia? Dzisiejszy wykład poprowadzi dla nas Antoni Jarocki – 

promotor zdrowego stylu życia, twórca indywidualnych programów 

odżywiania i suplementacji. Zapraszamy serdecznie! 
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Coś dla ciała… 
 
Tradycyjnie już po wykładzie zapraszamy na degustację menu 

„antynowotworowego” – świeżo wyciśnięte soki, zielone szejki, 

warzywa, owoce. Ktoś powie – tylko tyle? Tak. Nie mają co do tego 

wątpliwości Ci , co zajmują się teoretycznie jak i praktycznie 

problemem choroby nowotworowej. Niestety mięso i produkty 

pochodzenia zwierzęcego są na liście numer 1, jako artykuły sprzyjające 

powstawaniu nowotworów. Po raz kolejny świat nauki potwierdza to , 

co mówi nam Pismo Święte na temat naszej diety i tego co powinniśmy 

spożywać. Okazuje się, że proste przestrzeganie Bożych zasad zdrowia 

prowadzi do szybkiego pozbycia się wielu przewlekłych czy też 

nieuleczalnych dla współczesnej medycyny chorób. 

  
 

Polecamy literaturę… 
 

 

„Ciało i ducha ratować żywieniem” – dr Ewa Dąbrowska  

 

„Nowoczesne zasady odżywiania” – T.Colin Campbell, Thomas M.Campbell II 
 

„Lecznicza żywność” – Jorge D. Pamplona Roger 

 

„Wygraj z rakiem” – Neal D. Barnard, Jennifer K. Reilly  

 

„Dieta Alleluja” – dr George Malkmus 

 

„Jeść by żyć” – dr Joel Fuhrman 
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Przepisy… 

Warzywne rolo 
Składniki: 

1 średnia papryka (drobno pokrojona), ½ czerwonej cebuli (drobno pokrojona), 2 szklanki drobno 
startej marchwi, 1 pomidor (drobno pokrojony), 2 łodygi selera naciowego (drobno pokrojony),   
½ szklanki suszonej pietruszki, ½ łyżeczki suszonych wodorostów, 4 łyżki majonezu wegańskiego 
(np. z ziemniaka), ½ łyżeczki soli morskiej. 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki wymieszać ze sobą i zostawić do zamarynowania, tak 
aby smaki się połączyły. Tak powstałą pastą smarujemy podkłady rolo, 
faszerujemy pitę lub warzywa. 

 

Surówka z kapusty pekinskiej    
 

Składniki surówki: 

¼ szklanki świeżych liści kolendry, 1 marchewka (krojona w cienkie paski),  
¼ szklanki świeżych liści mięty, 1 główka kapusty pekińskiej (drobno siekana),  
2 cebule (drobno siekane), 1 czerwona papryka (krojona w cienkie plasterki), 
prażony słonecznik do posypania. 

Dressing: 

sok z cytryny, 1 łyżeczka soli morskiej, ½ szklanki oliwy, 3 ząbki czosnku, pół pęczka 
świeżego koperku.  

Składniki dressingu miksujemy i całość mieszamy z surówką. Posypujemy po 
wierzchu prażonym słonecznikiem. 

 

 

W kapuście i w roślinach kapustnych (kalafior, brokuły, rzodkiewka, jarmuż, 

brukselka) znajdują się liczne związki przeciwnowotworowe. Warto spożywać je 

w różnych postaciach – na surowo (soki, surówki, koktajle) lub też po 

ugotowaniu. Zbadano, że zawarte w nich siarkowe fitochemikalia mające 

działanie przeciwrakowe nie słabną pod wpływem obróbki termicznej.  
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia  

czwartki godz. 14:00 – 16:00 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie Państwo ciekawe książki o tematyce 

zdrowotnej, poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie 

jak: Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość. W czasie godzin otwarcia biblioteki 

zapraszamy na bezpłatne programy: czytanie Biblii – godz.14.00 

 

Spotkania modlitewne  

wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

Studium Listu do Rzymian 

piątki godz. 19.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

Nabożeństwo 

soboty godz. 10.00 

 

KLUB ZDROWIA WE WRZEŚNIU 

Powięź – tajemnicza tkanka.  

Jaki związek ma z naszym zdrowiem?  
 

prelegent – Artur Pargulski 

fizjoterapeuta 
 

11.09 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


