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Leki roślinne, towarzysząc ludziom od wieków, są jednymi z najłatwiej dostępnych 
substancji leczących. Z wielu względów, które poruszę w niniejszym artykule, środ-
ki te znalazły zastosowanie w lecznictwie niemedycznym. We wstępie chciałabym 
uzasadnić użycie kategorii „lecznictwo niemedyczne” do omawianej grupy praktyk 
terapeutycznych. Istnieją różne nazwy stosowane wobec terapii leczniczych będących 
poza systemem medycyny akademickiej. Nazwy te akcentują rozmaite elementy tych 
praktyk: medycyna naturalna (oparta na siłach natury), ludowa czy tradycyjna (od-
nosząca się do tradycji kulturowej danego regionu), niesprawdzona (niepotwierdzo-
na dowodami naukowymi), nieortodoksyjna, niekonwencjonalna, nieofi cjalna, bądź 
paramedycyna (będąca poza głównym nurtem lecznictwa), medycyna alternatywna 
(wskazanie na niezależność tych metod od medycyny akademickiej), medycyna z po-
granicza czy komplementarna (akcentowana jest możliwość połączenia tych metod 
z medycyną akademicką). Niewątpliwie mankamentem powyższych terminów jest 
używanie słowa medycyna, które to dotyczy nauki akademickiej ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. W związku z powyższym w tej pracy opierać się będę na zapropo-
nowanym przez Włodzimierza Piątkowskiego1 sformułowaniu „lecznictwo nieme-
dyczne”, które dość dobrze opisuje jakie jest miejsce tych praktyk w społeczeństwie. 
Zaproponowana przez wymienionego autora struktura wewnętrzna tego zjawiska za-
wiera następujące kategorie: samolecznictwo, lecznictwo ludowe oraz praktyki lecz-
nicze uzdrowicieli. Te trzy elementy zostaną poruszone w artykule, choć zagadnienia 
lecznictwa ludowego w niewielkim stopniu i raczej w kontekście historycznym.

Podstawowe zagadnienia badawcze, które będą poruszone w tym artykule doty-
czą: 1) sposobów opisywania leków roślinnych w terapiach niekonwencjonalnych; 2) 
sposobów wykorzystywania środków roślinnych w niekonwencjonalnych terapiach 
nowotworów; 3) sposobów uwiarygodniania leków roślinnych proponowanych przez 
uzdrowicieli.

Zdecydowana większość nurtów terapeutycznych, które obecnie zaliczamy do 
lecznictwa niemedycznego narodziła się bądź przybrała nowe kształty w XIX w. Jak 

1 W. Piątkowski, Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność, Lublin 2008, s. 33-
63.
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wskazuje Jaromir Jeszke charakterystyczne dla tych nurtów były znaczne kontrower-
sje, jakie budziły w środowiskach akademickich, a także dość szeroka akceptacja spo-
łeczna2. Bardzo ważne dla zrozumienia tego czym jest lek w lecznictwie niemedycz-
nym wydaje się uporządkowanie samych pojęć zdrowia i choroby w tych nurtach. 
Przedstawiciele lecznictwa niemedycznego odwołują się do długiej tradycji tego typu 
terapii, wskazując że przez długi okres dwie gałęzie lecznictwa (medyczne i nieme-
dyczne) były komplementarne3. Podają przykłady starożytnej medycyny egipskiej, 
świątyń Asklepiosa, Hipokratesa, którego ujęcie procesu leczenia jako wspomaga-
nia naturalnych możliwości zdrowienia człowieka wyjątkowo dobrze wpasowuje 
się w koncepcję istoty leczenia w terapiach niemedycznych. Kolejne przykłady ho-
listycznego podejścia do leczenia pacjenta to koncepcje Hildegardy z Bingen, czy 
Paracelsusa, uważanego za jednego z prekursorów nowożytnej medycyny4. Ogromne 
uznanie dla Paracelsusa i jego dokonań wśród uzdrowicieli widać między innymi 
w użyciu jego nazwiska w dużej ilości nazw czy to gabinetów, czy stron interneto-
wych poświęconych terapiom naturalnym. Paracelsus akcentował, że świat będąc 
stworzonym przez Boga jest stale od niego zależny. Człowiek jako mikrokosmos ma 
wszystkie te same składniki co wszechświat, czyli makrokosmos. Natura była żywym 
organizmem, podlegającym nieustannym zmianom. Jej ujęcie było panteistyczne. To 
swoiste powiązanie człowieka ze wszechświatem ma kluczowe znaczenie w rozumie-
niu zdrowia i choroby. Boski pierwiastek świata ukazywał się w człowieku jako duch 
osobniczy – archaeus, który zarządzał wszystkimi czynnościami ciała5. Ponadto na 
ludzkie ciało działały także inne wpływy (entia),wśród których Paracelsus rozróżnił 
Boskie, duchowe, astralne, naturalne i materialne. Powinny być one w równowadze, 
aby utrzymywać człowieka w zdrowiu6. Te wpływy opanowując archeusza powodo-
wały choroby. Pojęcie choroby jest tu więc spirytualistyczne. Dlatego też proces lecze-
nia miał przede wszystkim uwolnić archeusza, który będąc obezwładniony nie mógł 
kontrolować przebiegu czynności życiowych. Uleczyć chorobę może sama natura, 
gdyż natura jest Bogiem, a przykładem takiego działania jest chociażby gojenie się 
ran7. Paracelsus zaleca więc środki naturalne, takie jak: świeże powietrze, spokój, 
dietę, wody mineralne. Bożena Płonka-Syroka tak ujmuje leczniczą koncepcję Pa-
racelsusa: „(…) Stwórca, tworząc choroby, razem z nimi stworzył w przyrodzie, na 

2 J. Jeszke, Historyczne źródła współczesnych nurtów lecznictwa niemedycznego i ich społecznej 
akceptacji, [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski (red.), 
Szkice z socjologii medycyny, Lublin 1998, s. 63. Por. też. R. Jütte, Historia medycyny alternaty-
wnej. Od magii do naturalnych metod leczenia, tłum. K. Jachimczak, E. Ptaszyńska-Sadowska, 
Warszawa 2001.

3 Nie można mówić o istnieniu medycyny alternatywnej tak długo, jak nie istniał jeden standard 
kliniczny medycyny, którego kształtowanie przypada na lata 1750-1850.

4 Por. Historia medycyny naturalnej – medycyna naturalna w Europie, www.medycynaintegralna.
pl / historiamedycynynaturalnej [dostęp: 24.05.2013r.]

5 W. Szumowski, Historia medycyny fi lozofi cznie ujęta, Kęty 2008, s. 402-403.
6 B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 206-207.
7 W. Szumowski, op.cit., s. 403.



351

Lek roślinny w ofercie lecznictwa niemedycznego 

zasadzie harmonii, odpowiednie środki o charakterze duchowym (arcana), skuteczne 
w leczeniu owych chorób. Środki te czerpią swą moc leczniczą z mocy Stwórcy. Ich 
rozpoznanie umożliwiają znamiona (signa), dostępne poznaniu zmysłowemu, które 
pozwalają łączyć na zasadzie analogii lek i chorobę. Duchowe arcana zawarte w le-
kach odgrywają, zdaniem Paracelsusa, aktywną rolę w przebiegu leczenia. Oddzia-
łują na duchową siłę organizmu (archeusza), przywracając mu zdolność sprawnego 
działania”8. Mamy tu bardzo żywą do dziś tradycję apteki Natury, w ramach której 
cały świat jest apteką i można w nim znaleźć lekarstwa na wszelkie dolegliwości. Leki 
znajdywane są poprzez skojarzenia, a w sumie, na błędnym zastosowaniu zasady 
skojarzeń idei – jak stwierdziłby Edward Tylor9, bowiem idealne skojarzenia zostały 
uznane za rzeczywiste. Widzimy tu zasadę sympatyczności, wedle której podobne 
wywołuje podobne. James Frazer opisując magię stwierdza, że w sztuce magicznej 
następuje „fałszywa interpretacja istoty poszczególnych praw rządzących”10 następ-
stwem wydarzeń. Błędne powiązanie tych idei prowadzi do magii homeopatycznej 
lub naśladowczej, czyli: „Pierwsza zakłada, że podobne wywołuje podobne, względ-
nie, że skutek podobny jest do przyczyny; druga, że rzeczy, które kiedyś pozostawa-
ły w styczności ze sobą, nadal działają na siebie nawet wtedy, gdy kontakt fi zyczny 
przestał istnieć”11. Zasada sympatyczności, charakterystyczna dla renesansowej magii 
naturalnej, dała podstawę Hahnemannowi do stworzenia homeopatii.

Przekonania o specyfi cznym połączeniu makrokosmosu i mikrokosmosu są pod-
stawą wielu nurtów diagnostycznych i terapeutycznych lecznictwa niemedycznego. 
Jak zaznaczył Włodzimierz Piątkowski, w odniesieniu do analizowanych badań et-
nografi cznych, „poglądy i zachowania części ludności wiejskiej w kontekście zdrowia 
i choroby ujawniają nadal tradycyjną łączność człowieka (ścisłą i realną) z przyrodą, 
kosmosem i całością otaczającego świata, więź ta ma charakter niepodzielny i inte-
gralny”12. Tego typu przekonania, charakterystyczne dla kultur typu ludowego, mogą 
znacznie wpływać na zwiększoną akceptację metod naturalnych w lecznictwie. Zwra-
cał na to uwagę Józef Burszta wskazując, że przeszłość ma ogromne znaczenie dla 
dzisiejszej interpretacji faktów dotyczących pochodzenia, diagnozowania i leczenia 
chorób13. Ludwik Stomma podejmując się zadania odszyfrowania matrycy ludowego 
spojrzenia na świat – „Tablic Mendelejewa”, jak sam je nazwał, wskazuje na ogrom-
ne znaczenie sięgania do wyobrażeń mitycznych przy interpretacji ludowych tera-
pii leczniczych14. Jest to o tyle ważne, że łatwo dać się zwieść współczesnym uzdro-
wicielom wskazującym na rozmaite analogie pomiędzy ich terapiami a medycyną 

8 B. Płonka-Syroka, op.cit., s. 207.
9 S.J. Tambiah, Magia, nauka, religia a zakres racjonalności, tłum. B. Hlebowicz, Kraków 2007, 

s. 51-52.
10 J. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1969, tłum. H. Krzeczkowski, s. 71.
11 Ibidem, s. 37.
12 W. Piątkowski, op.cit., s. 220.
13 J. Burszta, Lecznictwo ludowe , [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań 1967, s. 295.
14 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 151-196.
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akademicką. Podaje się za przykład podobieństwa, półprawdy, a dana terapia bywa 
lokowana na uboczu nauki i zapomina się wówczas o jej zapleczu magicznym.

Środki terapeutyczne stosowane w lecznictwie niemedycznym odpowiadają spe-
cyfi cznej etiologii chorób. W wielu nurtach tego lecznictwa spotykamy przekonania 
dotyczące zachwiania równowagi organizmu, np. energetycznej15, bądź też obecne 
są przekonania o nagromadzeniu różnych toksyn w organizmie, które trzeba usu-
nąć, a organizm sam zacznie wracać do zdrowia. Bardzo popularne w terapiach nie-
medycznych jest owo przekonanie o pobudzeniu organizmu do „samozdrowienia”, 
przez co terapie są postrzegane jako specyfi czne bodźce. Tego typu przekonania 
dość dobrze oddaje cytat „Naturalnym stanem człowieka jest dobre zdrowie. Jeśli 
organizm nie funkcjonuje normalnie to tylko wskutek choroby. Wszystkie choroby 
i niestabilności pracy organizmu człowieka następują po tym, jak w naszym ciele 
energetycznym wystąpią zakłócenia. W organizmie ludzkim występują odpowiednie 
wibracje. Jeśli jakiś organ zaczyna funkcjonować wbrew istniejącemu porządkowi 
wskutek zablokowania przepływu energii, w naszym ciele fi zycznym objawia się to 
chorobą lub innymi objawami typu ból lub dyskomfort. Medycyna konwencjonalna 
nie bierze tego pod uwagę, eliminuje tylko skutki zapominając o przyczynach cho-
robliwych dolegliwości. Niekonwencjonalne metody leczenia jakimi są medycyna 
naturalna i ludowa eliminują w sposób bardzo efektywny zarówno przyczyny jak 
i objawy istniejącej choroby. Przez ten stan rzeczy z wieloma chorobami medycyna 
klasyczna po prostu sobie nie radzi. Mówiąc inaczej nawet nie ma możliwości pora-
dzenia sobie z wieloma chorobami lecząc człowieka w ten właśnie sposób”16. Została 
tu zwrócona uwaga na tożsamość metod lecznictwa naturalnego i ludowego. Owa 
naturalna równowaga17, o której wspominają uzdrowiciele, byłaby czymś na kształt 
mikrokosmosu. Gdy dochodzi do zachwiania tej subtelnej równowagi organizm nas 
alarmuje, wysyłając sygnały – ból, dyskomfort czy wreszcie choroba. Wówczas czło-
wiek może poszukać rozwiązania w lecznictwie naturalnym (makrokosmos). Od-
nośnie współczesnego nawrotu do takich form terapii, Maria Immacolata Macioti 
zajmująca się współczesnymi praktykami magicznymi pisze: „Sądzę, że mamy do 
czynienia z poszukiwaniem sensu. Zresztą leżąca u podstaw tych praktyk i tych wie-
rzeń koncepcja natury jest chyba dyskusyjna. Z pewnością ma ona aspekty mityczne; 
bo i gdzież jest dzisiaj natura całkowicie nie skażona, zdolna interweniować jak życz-
liwa matka, by przywracać zachwianą równowagę, na powrót napełniać spokojem 
i pogodą ciało i duszę?”18. Zwróćmy uwagę w tym kontekście, że wiele substancji 
w lekach stosowanych dziś przez medycynę akademicką jest pochodzenia ziołowego. 

15 Oczywistym wydaje się tu skojarzenie z patologią humoralną, w ramach której za przyczynę 
stanu chorobowego uznaje się brak równowagi humorów.

16 Medycyna naturalna w praktyce, http://medico.seomex.pl / , [dostęp: 27.05.2013 r.]
17 Należy dodać, że przekonania traktujące organizm jako specyfi czny układ będący w równo-

wadze mają charakter ponadkulturowy [Por. P. Salmon, Psychologia w medycynie:wspomaga 
współpracę z pacjentem i proces leczenia, tłum. M. Gajdzińska, Gdańsk 2002, s. 81].

18 M.I. Macioti, Mity i magie ziół, tłum. I. Kania, Kraków 2006, s. 68.
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Omawiana perspektywa traktuje je często jako zbyt agresywne, nachalne, a czasem 
wskazuje na ich dużą szkodliwość, stawiając te środki w opozycji do tych „prawdzi-
wie naturalnych”. W tym kontekście ciekawie jawi się dyskusja, o której wspomina 
Kaja Marchel19 dotycząca unijnej dyrektywy nakazującej rejestrację tradycyjnych 
ziołowych produktów leczniczych. Przepis ten był interpretowany jako zwycięstwo 
wielkiego przemysłu farmaceutycznego. Trzeba dodać, że tego typu zarzuty nie są 
rzadkie w sporach tych dwu nurtów leczniczych.

W opisach środków roślinnych wykorzystywanych w terapiach lecznictwa nie-
medycznego można zauważyć kilka charakterystycznych elementów. W czasopiśmie 
„Poradnik Uzdrawiacza”, na pytanie dlaczego warto stosować zioła autor odpowia-
da: „Zioła wracają do łask. Przede wszystkim dlatego bo są dobrym i tanim lekiem. 
Bo są lekiem naturalnym, co w świecie przesyconym chemią jest formą powrotu do 
natury. Bo są sprawdzonym historycznie doświadczeniem ludzi od wielu wieków. 
Bo pozwalają połączyć ruch (zbieractwo) z przyjemnością i pożytkiem. Bo uczą nas 
szacunku dla przyrody i praktycznego wdrażania ekologii. Bo działają wielostron-
nie i bezpiecznie. Bo nawet w mieście możemy skorzystać ze sklepów zielarskich. 
Bo możemy połączyć przyjemność upraw ziół z ozdobą ogrodu. Bo w zasięgu ręki 
mamy tysiące przepisów i porad stosowania leków ziołowych”20. Przede wszystkim 
odwołując się do czasów przeszłych spotykamy przekonanie o wielkiej sile tych środ-
ków, potwierdzonej latami doświadczeń. Niewątpliwie dotyczy to również tradycji 
lecznictwa ludowego. Jak wskazuje jednak Ludwik Stomma polska kultura ludowa 
nie kierowała się skutecznością terapii, a raczej przekonaniami natury mitycznej21. 
Możemy odnieść się również do tego co napisano już powyżej. Silne przekonanie 
o skuteczności środków roślinnych, ich „mocy” wiąże się z zaufaniem wobec natury 
traktowanej jako rozumnej, dobrej, pomocnej. Myślę, że między innymi też z tego 
wynikają przeświadczenia o bezpieczeństwie środków ziołowych. Natura przecież 
nie mogłaby nam szkodzić. Terapie ziołowe są przeciwstawiane „chemii” – lekom 
syntetycznym i mają stanowić swoisty powrót do życia zgodnego z naturalnym ryt-
mem świata. Oczywiście nie można nie wspomnieć w tym kontekście o małej wie-
dzy, jaką większość z nas dysponuje na temat środków roślinnych. Niewiele wiemy 
o toksyczności preparatów roślinnych, o ich interakcjach z lekami syntetycznymi 
i innych zagrożeniach jakie mogą nieść22. Uzdrowiciele skupiają się raczej na dzia-
łaniach niepożądanych wywołanych lekami syntetycznymi: „Bardzo niedobrze się 
dzieje, że nawet farmaceuci i osoby uważające się za autorytety medyczne gardzą 
ziołami, a preferują wyłącznie silne syntetyczne specyfi ki, nierzadko bardzo drogie, 

19 K. Marchel, Internetowa oferta ziołolecznicza w kontekście problemu lecznictwa niemedycznego, 
[w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – historia i współczesność, t. 1, 
Wrocław 2012, s. 272-273.

20 L. Kmietowicz, Dlaczego zioła?, „Poradnik Uzdrawiacza” 2013, nr 4 / 245, s. 30.
21 L. Stomma, op.cit., s. 193-196
22 A. Długosz, E. Budacz, Toksyczność preparatów roślinnych, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. 

Sudoł (red.), Lek roślinny…,s. 241-253;
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które co prawda czasami i szybko skutkują, ale mają szereg działań niepożądanych”23. 
Ponadto wielokrotnie pojawia się opozycja drogie (syntetyczne) – tanie (ziołowe): 
„Ileż leków kupi przeciętny polski senior za swoją emeryturę? Pytanie staje się reto-
ryczne i irytujące. Stąd też warto powracać do terapii ziołowych, zwłaszcza u osób 
w starszym wieku, u których organizmy są osłabione, przeciążone i niewydolne”24. 
Aspekty ekonomiczne często są poruszane przez uzdrowicieli. Ten element będzie 
szczególnie widoczny w niektórych terapiach nowotworów.

Nowotwory stanowią tę grupę chorób, których współcześni ludzie coraz bardziej 
się obawiają. Nic więc dziwnego, że jesteśmy w stanie zrobić wiele, aby do tego nie 
dopuścić, bądź też w przypadku choroby poszukiwać uzdrowienia. Lecznictwo nie-
medyczne ma sporo do zaoferowania zarówno w kwestii profi laktyki, jak i terapii. 
Począwszy od rozmaitych terapii homeopatycznych, poprzez uzdrawianie duchowe 
czy energetyczne, a skończywszy na przeróżnych środkach roślinnych itp. Metoda-
mi homeopatycznymi, czy bioenergoterapią nie będę się zajmowała w tym artykule, 
mimo że temat jest niezwykle interesujący. Bardzo często terapiom energetycznym 
towarzyszą różne specyfi ki roślinne, które dodatkowo będą wspomagać zdrowienie 
organizmu. Analizując zebrany materiał zauważyć można, że oferta leczenia środka-
mi roślinnymi dotyczy dwóch mechanizmów działania: 1) terapia powinna prowa-
dzić do oczyszczenia organizmu z toksyn, „chemii”, różnych szkodliwych substancji, 
które spowodowały chorobę; 2) terapia powinna wzmacniać układ odpornościowy, 
aby sam organizm mógł zwalczyć chorobę.

Na początku przedstawię metodę, która zrobiła już trochę zamieszania w me-
diach. „Lekarze, którzy w telewizji polecali leczenie raka cieciorką, będą się musieli 
tłumaczyć przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej Wielkopolskiej Izby Le-
karskiej. Jeden z nich, adiunkt Uniwersytetu Medycznego, prawdopodobnie stanie 
przed komisją etyki swojej uczelni”25 – donosił w 2010 r. portal Gazeta.pl. Mowa jest 
tu o metodzie Absorpcji Neutralnej Infekcji (Neutral Infection Absorption – w skró-
cie NIA) opracowanej przez dr George‘a E. Ashkara. George Ashkar uważa, że rak 
spowodowany jest nagromadzonymi przez lata w organizmie związkami chemiczny-
mi. Komórki rakowe to skutek tego procesu. Jak dowiadujemy się ze strony interne-
towej poświęconej metodzie oraz innych, które tę metodę propagują, dr Ashkar jako 
dziecko dokonał pewnego odkrycia: „Pewnego dnia mały George tak się spieszył do 
kolegów, że przypalił mleko potrzebne do produkcji jogurtu. Spróbował: jogurt nie 
nadawał się do jedzenia. Zostawił jogurt na piecu. Po kilku godzinach mama spytała, 
w jaki sposób udało mu się zrobić tak cudowny jogurt. George nie wierzył: zebrany 
z góry jogurt był wyśmienity, wszystkie „śmieci chemiczne” zebrały się w wodzie, 
która została na dnie. George miał zacięcie fi zyka – zaczął eksperymentować, zasady 

23 J.P. Tarnowski, Zioła wzmacniające seniorów, „Poradnik Uzdrawiacza” 2013, nr 4 / 245, s. 3.
24 Ibidem, s. 3.
25 M. Bielicka, Rak? Lekarz: chemioterapię zastąp cieciorką, http://poznan.gazeta.pl/poznan/ 

1,36001,7607681,Rak__Lekarz__chemioterapie_zastap_cieciorka.html#ixzz16NYKdRsE, [dostęp: 
27.05.2013 r.]
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fi zyki przenosząc na organizm człowieka i walkę z chorobami cywilizacji”26. Ashkar 
postanowił kontynuować pasję i został fi zykiem. Praca doktorska została przygo-
towana na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. Gdy sam zachorował na raka 
trzustki w Stanach Zjednoczonych zrobiono mu operację. Nie zgodził się jednak na 
chemioterapię i opracował własną metodę usuwania komórek nowotworowych z or-
ganizmu. „Kancerogeny do krwi dostają się, między innymi, z pokarmem – przedsta-
wiał na wykładzie w Kowarach George Ashkar – to, wszelkie pestycydy, konserwanty, 
środki ochrony roślin itp. Kancerogeny pozwalają na chemiczne połączenie się ze 
zdrową komórką «promotorów» czyli strzępów komórek «rozerwanych» na skutek 
silnych traumatycznych przeżyć, stresów, obaw, pozostawania długo w sytuacjach 
beznadziejnych”27. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kumulowanie niebezpiecznej ilości 
kancerogenów trwało 40-50 lat, dziś to już według Ashkara 10-15 lat. Metoda NIA 
jest więc oparta o specyfi czną etiologię chorób nowotworowych, w ramach której 
wiele czynników jest pomijanych. Przyjrzyjmy się samej metodzie. Terapia polegać 
ma na oczyszczaniu organizmu z nagromadzonych kancerogenów, zalegających 
w systemie limfatycznym oraz na stymulacji naturalnych zdolności organizmu do 
samouzdrawiania. Stymulację powoduje neutralna infekcja. Wykorzystywana jest do 
tego ciecierzyca. Pacjent powinien zrobić małą rankę na ciele w miękkim miejscu, 
z dala od kości (najlepiej na łydce). Następnie z pomocą soku z czosnku przykła-
danego przy użyciu specjalnego pierścienia utworzy się na skórze pęcherz. Pacjent 
powinien pozbawić pęcherz skóry i w ranę włożyć ziarno ciecierzycy, po czym ranę 
przykrywamy liściem kapusty i gazą, a na zakończenie ciasno owijamy bandażem 
elastycznym. Codziennie należy ranę oczyszczać i wymieniać ziarno ciecierzycy. Me-
toda powinna trwać 6 miesięcy albo dłużej, jeśli choroba nie zniknęła. Trzeba dodać, 
że dr Ashkar zaleca stosowanie metody NIA profi laktycznie, gdyż wówczas zapobie-
gamy powstawaniu choroby nowotworowej28. Ważnym elementem koncepcji Ashka-
ra jest fakt, iż sprzeciwia się on chemioterapii i radioterapii wskazując, że dodatkowa 
porcja szkodliwych substancji chemicznych jest niebezpieczna dla pacjenta. Na stro-
nie internetowej czytamy: „Uwaga miłośnicy chemioterapii! Zatruwanie organizmu 
w sytuacji kiedy on już jest i tak totalnie zatruty (rak to chemizacja organizmu), jest 
tylko pogorszeniem sytuacji!”29. Ashkar będąc przeciwnikiem chemioterapii oskar-
ża lekarzy o to, że wykorzystują w ten sposób pacjentów w celu zarobienia na nich 
pieniędzy, podczas gdy on ma jedyną skuteczną metodę usuwania przyczyny raka 
(a także innych chorób – szczególnie nieuleczalnych, jak np. AIDS). Lekarze nie tylko 
nie wiedzą czym jest rak, ale świadomie szkodzą pacjentom, okrutnie ich okłamując: 
„To bardziej przypomina rozbój niż leczenie” twierdzi Ashkar. Uważa, że problem 

26 Cieciorka zamiast chemioterapii?, http://mpjeszlachetnezdrowie.blox.pl/2009/09/Cieciorka-
zamiast-chemioterapii.html, [dostęp: 27.05. 2013 r.]

27 Ibidem.
28 Http://www.lekarstwonaraka.com.pl/index.htm, [dostęp: 27.05.2013 r.]
29 Ibidem.
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raka nie jest medyczny, gdyż nie powodują go żadne drobnoustroje, lecz fi zyczny, 
przez co sam, jako fi zyk może być autorytetem w tej dziedzinie30.

Na forach internetowych „cieciorkujący” pacjenci opowiadają o swoich wraże-
niach z metodą. Dla większości ważne jest to, że jest tania. Wielu podkreśla, że nikt 
na tym nie zarabia, więc może metoda jest skuteczna. George Ashkar zachęca: „Po-
konaj raka na zawsze! Wyrzuć z organizmu kancerogeny za 25 groszy dziennie”31. 
Taniość tej metody niewątpliwie przyciąga pacjentów. Ten argument także mogą 
wykorzystywać zwolennicy metody twierdząc, że jest ona zwalczana przez lekarzy 
i naukowców, gdyż jest taka tania i nikt nie może zarobić na chorych pacjentach. 
Autor NIA próbował bezskutecznie zainteresować lekarzy swoją metodą i jak uważa 
„Lobby farmaceutyczne nie dopuści do głosu prostą i tanią metodę leczenia”32. Tego 
typu argumenty pojawiają się bardzo często przy cudownych kuracjach antynowo-
tworowych. Za propagowanie tej metody stanął w Nowym Jorku przed sądem: „Po 
prowokacji FBI aresztowany za leczenie bez uprawnień i skazany na 5 tysięcy do-
larów grzywny, pomimo zezwolenia Federal Drug Administration33 na stosowanie 
swojej metody”34.

Z podanych na stronie propagatorów tej metody danych wynika, że zdecydowana 
większość ośrodków prowadzących „inicjację metody NIA” znajduje się w Polsce35. 
Organizowane są także kursy, na których można zdobyć certyfi kat i zostać specjalistą 
od inicjacji metody NIA. Co ciekawe, kursy obejmują także inne niekonwencjonal-
ne formy diagnostyki i profi laktyki zdrowotnej, takie jak: „medytacja na czakramie 
mocy – nauka wizualizacji – afi rmacje zdrowotne”, „analiza aury i energetyki uczest-
ników, doświadczenia z bio-energią, nauka świadomego oddychania”, „ćwiczenia 
zmienionych stanów świadomości przed snem” czy „Chi Kung, uzdrawiające ćwicze-
nia energetyczne”36. Już samo przekonanie propagatorów metody dotyczące tego, że 
wszystkie komórki nowotworowe będą się przemieszczały w organizmie w kierunku 
rany z ziarnem ciecierzycy, dla osób posiadających podstawowe informację na temat 
biologii organizmu wyda się absurdalne, to dodatkowe „atrakcje” w ramach kursu 
jasno pokazują w jakich kontekstach można ulokować metodę NIA.

Bardzo interesujące są w tym kontekście przeświadczenia dotyczące swoistego 
„spisku” przemysłu farmaceutycznego, zachodniej medycyny, lekarzy itp. Krytyka 
metody przez lekarzy onkologów kwitowana jest stwierdzeniami typu: „W progra-
mie metodę potępiła również pani onkolog, a jakże! Przecież metoda NIA zabiera jej 
klientów!”37. Zwolennicy metody wzywają polskich onkologów do debaty na temat 
30 Http://www.youtube.com/watch?v=qhEyuqfi VdY, [dostęp: 27.05.2013 r.]
31 Http://www.lekarstwonaraka.com.pl/index.htm, [dostęp: 27.05.2013 r.]
32 Cieciorka zamiast… [dostęp 27.05.2013 r.]
33 Najprawdopodobnej chodziło autorowi notki o Food and Drug Administration czyli w skrócie 

FDA.
34 Http://www.lekarstwonaraka.com.pl/Historia.htm, [dostęp: 27.05.2013 r.]
35 Http://www.lekarstwonaraka.com.pl/Terapia.htm, [dostęp: 27.05.2013 r.]
36 Http://www.lekarstwonaraka.com.pl/kursy.htm, [dostęp: 27.05.2013 r.]
37 Http://www.lekarstwonaraka.com.pl/Artykuly-ataki.html, [dostęp: 27.05.2013 r.]
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metody NIA, pod jednym warunkiem – ma ona być transmitowana w mediach pu-
blicznych: „Dr Ashkar jest gotów rozmawiać na temat leczenia raka z najlepszym spe-
cjalistą onkologii w Polsce, pod warunkiem, że taka dyskusja odbędzie się publicznie 
i będzie transmitowana na żywo w radio lub telewizji. (…) Wykłady dr Ashkara, kur-
sy i prezentacje metody NIA w Polsce są prowadzone przez niego bezpłatnie. Sama 
metoda NIA jest również bezpłatna. Pewnie dlatego tak mocno «dolega» medycy-
nie akademickiej, która już dawno stała się biznesem i raczej nie ma nic wspólnego 
z uzdrawianiem chorego człowieka”38. Interesujące, że na stronie wydawcy książki 
twórcy NIA możemy przeczytać, że ta książka może być wkrótce zabroniona, co wią-
że się z patologią medycyny zachodniej, która utraciłaby swoje dochody. Zwróćmy 
jednak uwagę na ciekawy fragment: „Patologia systemu zachodniego polega na tym, 
żeby wszystko co naturalne i dane człowiekowi od Boga za darmo, pod przymusem 
zamienić na sztuczne, pobierając przy tym zapłatę”39. Widzimy tu opozycję naturalne, 
metoda NIA – darmo versus sztuczne – system zachodni – zapłata. Metoda NIA to 
tak częste w nurtach paramedycznych wołanie o powrót do Natury, która jest dobra, 
wszystkim dostępna, pomocna. Organizacja, która w Stanach Zjednoczonych wspie-
ra doktora Ashkara, czyli Life Improvement Institute LLC, to organizacja nawiązują-
ca do nurtu New Age i propagująca rozmaite rozwiązania dla ulepszenia życia.

Kolejna metoda propagująca ten sam mechanizm, co metoda NIA, czyli usunię-
cie toksyn z organizmu, to metoda opracowana przez Maxa Gersona. Max Gerson 
urodził się 18 października 1881 r. w Wągrowcu, na terenie ówczesnych Niemiec. 
Studiował na uniwersytetach we Wrocławiu (ówczesnym Breslau), Würzburgu i Ber-
linie, aby ostatecznie skończyć uniwersytet we Freiburgu40. Został lekarzem i już w la-
tach dwudziestych miał opracować skuteczną terapię raka. „Już jako młody chłopiec 
Max wykazywał naukowe zaciekawienie. Lubił bawić się w ogrodzie z babcią, któ-
ra hodowała kwiaty, warzywa i owoce na rodzinny stół. Co jakiś czas, kiedy babcia 
używała nowych nawozów mających sprawić, że zbiory będą większe i lepsze, Max 
ze zdziwieniem obserwował, że gąsienice porzucały świeżo nawożone grządki i mi-
growały do innych, tych, na których nie stosowano nawożenia. Młody Max doszedł 
do wniosku, że musi być coś szkodliwego w nowych nawozach, czego robaki nie 
mogą znieść i co każe im uciekać do naturalnego środowiska”41 – czytamy na stronie 
poświęconej terapii. Badania nad dietą zaczął w związku z tym, że sam cierpiał na 
migreny. Opracował dietę wegetariańską, która miała usunąć uporczywe migreny. 
Zaproponował ją jednemu z pacjentów, z tym samym problemem. Pacjent nie tylko 
przestał cierpieć na migrenę, ale ustąpiła też gruźlica skóry. Dieta Gersona zapropo-
nowana innym pacjentom z gruźlicą skóry miała wyleczyć kolejnych 446 spośród 450 

38 Http://www.lekarstwonaraka.com.pl/Artykuly.htm, [dostęp: 27.05.2013 r.]
39 Http://jut.pl / pokonacraka_fragmenty-ksiazki.html, [dostęp: 27.05.2013 r.]
40 M. Gerson, Gerson Th erapy Handbook. Companion to „A Cancer Th erapy: Results of Fift y Cases“. 

Revised Fift h Edition, Gerson Institute 1993-1999, s. iii.
41 Odkrycie doktora Gersona, http://www.terapiagersona.com.pl / odkrycie.html, [dostęp 

27.05.2013 r.]
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pacjentów42. Dieta migrenowa miała także pomagać innym pacjentom cierpiącym 
na gruźlicę płuc, choroby nerek, serca, astmę, a w końcu na choroby nowotworowe. 
To odkrycie ukazało Gersonowi, że leczenie obejmowała cały organizm. W latach 30. 
musiał emigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął praktykę w Nowym 
Jorku. Miał tam uleczyć setki pacjentów z nowotworów swoją dietą. Bezskutecznie 
próbował przekonać amerykańskie środowiska lekarskie i Senat do swojej metody. 
Instytucje te nie znalazły dowodów potwierdzających skuteczność terapii Gersona. 
W 1958 r. wydał książkę opisującą metodę leczenia pt. A Cancer Th erapy: Results of 
50 Cases, a rok później umiera43.

„Pozostań blisko natury a jej odwieczne prawa będą cię chronić” – to maksyma 
Maxa Gersona. Kuracja dietetyczna doktora Gersona postuluje powrót do natury. 
Założenia teorii są proste i podobne do wielu koncepcji niekonwencjonalnych tera-
pii: „siła uzdrawiania nie jest ściśle ukierunkowana na jedną chorobę, co tłumaczy 
dlaczego jest w stanie radzić sobie z szerokim zakresem problemów: celem terapii jest 
odbudowa sił obronnych całego organizmu, który jest wówczas w stanie sam się ule-
czyć. Niewiarygodne możliwości samoleczenia organizmu, w pełni wykorzystywane 
w tym programie, są poważnie zaniedbywane czy nawet odrzucane przez medycynę 

42 M. Gerson, op.cit., s. iii.
43 Ibidem.

Zdj. 1 Obraz tła ze strony internetowej Life Improvement Institute LLC
Źródło: http://www.remedium.us/ [dostęp: 27.05.2013 r.]
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konwencjonalną”44. Terapia zakłada też, że walczymy tutaj z przyczyną chorób, a nie 
łagodzimy skutki. Dwa podstawowe problemy, jakie diagnozuje dr Gerson to tokse-
mia (zanieczyszczenia) oraz niedobory. Zanieczyszczenia są związane z używaniem 
dużej ilości środków nawożących, grzybobójczych oraz ogólnym skażeniem środo-
wiska: „Nasza codzienna dieta jest mocno «wzbogacona» koktajlem agrochemicz-
nych substancji, których skumulowany wpływ na zdrowie człowieka nigdy nie został 
zbadany”45. Problem niedoborów związany jest z tym, że warzywa, owoce, zboża 
itp. rosną w wyjałowionej ziemi, która nie jest w stanie dostarczyć im odpowiedniej 
ilości substancji odżywczych. Takie odżywianie prowadzi nas prosto do rozmaitych 
dolegliwości: „W najlepszym wypadku ludzie którzy odżywiają się zubożonym i peł-
nym toksyn jedzeniem zaczynają cierpieć na bóle głowy, bezsenność, depresję, częste 
przeziębienia, infekcje, problemy trawienne i tym podobne. Zażywają coraz więcej 
ogólnie dostępnych środków medycznych, a lekarze przepisują coraz więcej przeciw-
bólowych, nasennych, antydepresyjnych i innych zwalczających symptomy lekarstw, 
które nie zwalczają źródła problemu. W najgorszym, zapadają na przewlekłe scho-
rzenia z chorobami serca, cukrzycą i nowotworami włącznie”46.

Tak zdiagnozowany problem wymaga specyfi cznej terapii, której podstawa leży 
w diecie. Przede wszystkim należy przyjmować wysokiej jakości soki, sporządzone 
zgodnie z zaleceniami Gersona. Chory powinien wypić 13 szklanek soku w ciągu 
dnia, co godzinę jeden. Soki należy przygotowywać z produktów z upraw ekologicz-
nych, przy specjalnym użyciu wyciskarki do soku (najpierw rozdrobnienie, a następ-
nie wyciskanie soku) i natychmiast wypić. Gerson uważa, że picie soku pozwala na 
szybką asymilację witamin i minerałów w organizmie, podczas gdy chory organizm 
nie przyswoi witamin i minerałów wyprodukowanych sztucznie, w postaci tabletek, 
„które po prostu przelatują przez całe ciało nie powodując nic dobrego. Jedynie żywe, 
świeże, surowe warzywa i owoce są wchłaniane, w szczególności w formie soków, 
co pozwala ominąć proces trawienia i powoduje ich natychmiastową asymilację”47. 
Obok soków terapia zakłada trzy wegetariańskie posiłki, z wykluczeniem soli, tłusz-
czów (za wyjątkiem niewielkiej ilości oleju lnianego), cukru (za wyjątkiem trzcino-
wego). Doktor Gerson wyklucza mięso, gdyż uważa, że układ pokarmowy człowieka 
nie jest przystosowany do trawienia białka zwierzęcego. Kwintesencją całej terapii 
jest odpowiednia detoksykacja organizmu. Dokonywana jest za pomocą lewatywy 
z kawy, wykonywanej 3-6 razy dziennie. Autor metody tłumaczy to następująco: od-
żywiony za pomocą soków organizm uwalnia duże ilości toksyn, które są transpor-
towane do wątroby. Jednak w wątrobie są już toksyny nagromadzone przez lata złego 
odżywiania. Trzeba niezwłocznie usunąć te toksyny, aby nie doszło do zatrucia orga-
nizmu. Prosty sposób to lewatywy z kawy48. „Pod wpływem kofeiny zawartej w kawie 

44 Elementy Terapii Gersona, http://www.terapiagersona.com.pl/elementy.html, [dostęp 27.05.2013 r.]
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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następuje otwarcie przewodów żółciowych i zwiększony wypływ żółci do jelita bez jej 
zagęszczania (czyli wchłaniania toksyn z powrotem do krwi)”49 – czytamy na portalu 
Era-zdrowia.pl. Detoksykację za pomocą lewatyw z kawy poleca wielu uzdrowicieli. 
Rekomendowana jest szczególnie osobom po chemio- i radioterapii.

Terapia Gersona jest jedną z wielu metabolicznych terapii, które przyczynę no-
wotworu upatrują w nagromadzeniu toksyn w organizmie. W związku z powyższym 
poszukiwany jest sposób detoksykacji organizmu. Zwolennicy Gersona, uważają, że 
chorzy na nowotwory mają zbyt dużo sodu i zbyt mało potasu w komórkach. Przy-
wrócenie równowagi w organizmie poprzez picie odżywczych soków owocowo-wa-
rzywnych, rozpocznie ich zdaniem procesy zdrowienia i zregeneruje wątrobę, która 
będzie mogła się pozbyć komórek nowotworowych. Pobudzanie metabolizmu to 
podstawowe działanie w ramach tych terapii. Terapię najlepiej rozpocząć w jednej 
z licencjonowanych klinik Instytutu Gersona. Kliniki są tylko dwie – jedna w Mek-
syku, a druga na Węgrzech. Leczenie jest dość drogie. Jak podaje American Cancer 
Society tydzień w klinice w Meksyku kosztuje ok. 5500 $50. Polska strona promująca 
naturalne leczenie nowotworów podała cenę 6000 Euro51 za dwutygodniowy pobyt 
w ośrodku zdrowia Gersona na Węgrzech. Argument taniości przy tej metodzie ist-
nieć nie może, gdyż samo stosowanie metody w domu jest kosztowne (żywność eko-
logiczna, 13 szklanek świeżego soku dziennie) i pracochłonne.

Co na to medycyna akademicka? Jak w wielu podobnych przypadkach lekarze py-
tają o dowody i tych brakuje. Przedstawiciele Instytutu Gersona publikują różne staty-
styki ze swych obserwacji z licencjonowanej kliniki w Meksyku w czasopismach z za-
kresu alternatywnej medycyny. Jak wskazuje American Cancer Society nie ma żadnych 
rzetelnych badań potwierdzających skuteczność terapii Gersona. Te badania, które są 
przytaczane mają charakter anecdotal evidence, czyli są oparte o opowieści i obserwacje 
leczących tą metodą lekarzy i naturopatów. Nie spełniają kryteriów Evidence Based 
Medicine. Oczywiście część zaleceń Gersona może stanowić element zdrowej diety, jeśli 
nie zostanie doprowadzona do skrajności. Większość badań dotycząca diety wskazuje, 
że ma ona większe znaczenie w profi laktyce nowotworów, niż w ich leczeniu. Zaleca się 
jednak stosowanie zrównoważonej diety niż spożywanie dużej ilości jednego rodzaju 
produktów. Pewne niebezpieczeństwo wiąże się z rekomendowanymi w ramach terapii 
częstymi lewatywami z kawy wykonywanymi w warunkach domowych, które mogą 
doprowadzić do wypłukania potasu z organizmu i do zachwiania równowagi elektroli-
towej, a w skrajnych przypadkach do cięższych dolegliwości52.

49 Http://www.era-zdrowia.pl/oczyszczanie-organizmu/oczyszczanie-jelit/lewatywa-z-kawy.html, 
[dostęp: 27.05.2013 r.]

50 American Cancer Society, Gerson Th erapy, http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandside-
eff ects/complementaryandalternativemedicine/dietandnutrition/gerson-therapy?sitearea=ETO, 
[dostęp 27.05.2013 r.]

51 Terapia Gersona w warunkach domowych – wresja uaktualniona, http://leczenieraka.blogspot.
com/2009/01/terapia-dr-gersona-w-warunkach-domowych.html, [dostęp 27.05.2013 r.]

52 American Cancer Society, Gerson Th erapy… [dostęp 27.05.2013 r.]
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Zarzuty medycyny konwencjonalnej nie są odpierane wprost przez zwolenników. 
Dowiadujemy się, że dr Gerson wielokrotnie zabiegał o publikację swoich artykułów 
niosących dowody na rzetelność metody w uznanych medycznych periodykach, lecz 
były one odrzucane. Doświadczał ostracyzmu w środowisku lekarskim, a młodzi le-
karze chcący uczyć się jego metody byli wręcz prześladowani. „Niestety, starania te 
spełzły na niczym, lobby niechętne Gersonowi było zbyt silne i jego metoda nie zna-
lazła się w gronie usankcjonowanych metod leczenia raka w USA. Jak donosi córka 
dra Gersona, Charlotte, w swojej najnowszej książce, materiały dowodowe dostar-
czone przez jej ojca Kongresowi zostały usunięte z ofi cjalnych dokumentów, wbrew 
wszystkim regułom zabraniającym takich praktyk. Czy komuś bardzo zależało na 
tym, żeby wiedza o terapii Gersona pozostała nieznana?”53 – czytamy na polskiej 
stronie poświęconej metodzie. Ponadto dr Gerson miał umrzeć w niewyjaśnionych 
okolicznościach rok po publikacji swojej książki. Ofi cjalne źródła podają jednak, że 
zmarł na zapalenie płuc54.

Współcześnie jest też dostępnych bardzo wiele innych środków na odbudowanie 
sił obronnych organizmu. Co kilka lat pojawia się nowa jakość odwołująca się do 
starożytnej mądrości, sił natury itp. Jednym z bardziej popularnych środków w ostat-
nich latach jest Vilcacora, czy inaczej Koci Pazur. Nazwa dotyczy rośliny Czepoty 
puszystej – Uncaria tomentosa, która pochodzi z Ameryki Południowej. Na stro-
nach oferujących różne naturalne terapie autorzy prześcigają się w omawianiu wie-
lorakich efektów działania tej rośliny „Wiele uniwersytetów zajmuje się badaniem 
leczniczych właściwości tej niezwykłej rosnącej w Peru rośliny. Udowodniono, że 
może ona leczyć: raka, choroby górnych dróg oddechowych, reumatyzm, przerost 
gruczołu krokowego, półpasiec, alergie, owrzodzenia skóry, kandydozę, grzybice, 
depresje, nerwicę narządową, zaburzenia miesiączkowania, środowiskowe zatrucia 
toksynami, astmę, cukrzycę, fi bromyalgię, hipoglikemię, trądzik, żylaki, mononu-
kleozę zakaźną”55. Ponadto ma mieć działanie antykoncepcyjne56. Czepota puszysta 
to gatunek pnącza od wieków stosowany w celach leczniczych przez Indian. Możemy 
go spotkać w formie rozmaitych suplementów diety, w kosmetykach, nalewkach itp. 
Aktualnie jest niezwykle popularny w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ze względu 
na wzrost popytu na ten specyfi k, peruwiański rząd zakazał sprzedawania korzeni 
tej rośliny, aby uchronić ją przed wyginięciem. Badania nad tym środkiem rozpoczął 
Austriak Klaus Keplinger po swojej podróży do Peru w latach 70. XX w. Dowiedział 
się o roślinie od kapłana-uzdrowiciela z plemienia Ashinaka, po czym sam zaczął 

53 Odkrycie doktora Gersona…
54 Unproven Methods of Cancer Management. Gerson Method of Treatment for Cancer, „CA: A Can-

cer Journal for Clinicians” 2008, z. 23, Issue 5, s. 315.
55 Koci Pazur, http://ziololecznictwo.bloog.pl/kat,451276,index.html?ticaid=610af5, [dostęp 27.05. 

2013 r.]
56 I. Wawer, Koci pazur: badania leczniczych właściwości vilcacory, http://naukadlazdrowia.pl/koci-

pazur-badania-leczniczych-wlasciwosci-vilcacory/, [dostęp: 27.05.2013 r.]
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badania tej rośliny57. W Polsce roślina znana jest dzięki o. Edmundowi Szelidze, który 
w ciągu pracy wśród peruwiańskich Indian zapoznał się też z ziołami. Jak czytamy 
na stronie leczenie-raka.pl ojciec Szeliga „Zaczął pomagać ludziom, leczyć stosu-
jąc amazońskie rośliny i zioła. I stare indiańskie metody. Jego marzenie – niesienie 
pomocy ludziom chorym na całym świecie powoli realizowało się. Kiedyś wyleczył 
z ciężkiej choroby bogatego i wpływowego biznesmena. Ten odwzajemnił się tak, że 
wystarczyło na założenie Instytutu Fitoterapi Andyjskiej, gdzie o. Szeliga leczy zio-
łami z dżungli. Rozwija metody leczenia. Uwspółcześnia je. W Instytucie zaczynają 
pracować lekarze, botanicy, chemicy. Powoli sława placówki, w której leczy się każdą 
chorobę z najzłośliwszymi odmianami raka włącznie, idzie w świat”58. W Polsce jest 
wydawane pismo zwolenników leczenia vilcacorą – jeszcze kilka late temu nazywało 
się „Vilcacora – Żyj Długo”, a dziś już tylko „Żyj Długo”59. Włodzimierz Piątkowski 
pisze, że Gdańska Izba Lekarska miała problem z lekarzami, którzy zaangażowali się 
w redagowanie pisma rekomendującego niepotwierdzoną rzetelnymi badaniami me-
todę leczenia60. Jak wskazuje American Cancer Society nie są dostępne rygorystyczne 
badania naukowe dotyczące pozytywnych efektów stosowania vilcacory u ludzi. Od-
notowane pozytywne skutki stosowania zioła dotyczą opowieści pojedynczych osób 
lub pojedyńczych badań laboratoryjnych. Większość badań wskazuje na konieczność 
przeprowadzenia dodatkowych prac badawczych i nie potwierdza informacji o le-
czeniu raka lub jakichkolwiek innych chorób przez vilcacorę61. Co więcej, badania 
prowadzone w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
wskazują, że roślina ta nie tylko nie zabijała komórek nowotworowych w przypadku 
białaczki, ale pomagała im przetrwać62.

Jako środki pożyteczne w leczeniu nowotworów reklamowane są jeszcze inne zio-
ła pochodzące z Peru. „Wszyscy boją się raka. Rak boi się peruwiańskich ziół”63 – re-
klamuje się fi rma importująca do Polski [Y & K Herbs Suppliers] około 30 gatunków 
ziół, od wieków stosowanych przez Indian na różne dolegliwości. Strona oferuje nie 
tylko zakup ziół, ale również bezpłatne konsultacje lekarskie. Sprowadzane zioła to 
między innymi: Graviola, Sangre de Drago, Manayupa, Tahuari, które także zalecane 
są w kuracji antynowotworowej. Poniżej przykład peruwiańskiej kuracji stosowanej 
przy nowotworze żołądka, która ma zapobiec przerzutom. Jej koszt to około 300 zł:

57 American Cancer Society, Cat‘s Claw, http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideef-
fects/complementaryandalternativemedicine/herbsvitaminsandminerals/cats-claw, [dostęp: 
27.05.2013 r.]

58 O. Edmund Szeliga, http://www.leczenie-raka.pl/o_Edmund_Szeliga/, [dostęp: 27.05.2013 r.]
59 Http://www.zyjdlugo.pl/, [dostęp: 27.05.2013 r.]
60 W. Piątkowski, op.cit., s. 59.
61 American Cancer Society, Cat‘s Claw…, [dostęp: 27.05.2013 r.]
62 J. Styczynski, M. Wysocki, Alternative medicine remedies might stimulate viability of leukemic 

cells, „Pediatr. Bloood Cancer” 2006, t. 46, nr 1, s. 94-98.
63 Http://www.leczenie-raka.pl/index.php?id=35&id2=29, [dostęp: 27.05.2013 r.]
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„Kuracja ziołami z Peru przy leczeniu nowotworów żołądka.
Opis kuracji przygotował niżej podpisany lekarz fi toterapeuta. Kuracja ta jest zalecana 
od kilku lat pacjentom i pozwala zatrzymać proces rozrostu nowotworu, a w zależności 
od jego stadium na jego likwidację. 
Kuracja ziołami zapisana jest na 3 miesiące. W poszczególnych miesiącach należy za-
żywać nastepujące zioła :
Pierwszy miesiąc: Manayupa 100 kaps. Una de gato Ekstracto (Vilcacora Ekstrakt) 
100 kaps. Cartílago de tiburón (Chrząstka rekina)100 kaps. Sangre de Grado (Drago) 
30 ml.
Drugi miesiąc: Hercampurii 100 kaps. Cartílago de tiburón (Chrząstka rekina) 100 kaps. 
Sangre de Grado (Drago) 30 ml.
Trzeci miesiąc: Manayupa 100 kaps. Cartílago de tiburón (Chrząstka rekina) 100 kaps. 
Sangre de Grado (Drago) 30 ml”64.

Innym polecanym specyfi kiem jest sok Noni. Jest on produkowany z morwy indyj-
skiej (Morinda citrifolia L.), która rośnie w różnych miejscach świata, takich jak Chi-
ny, Indie, Hawaje, Tahiti itp. Dlatego też pochodzenie soku może być różne, a produ-
cenci zachwalają swój konkretny jako ten jeden oryginalny. Historia soku podobna 
do wielu tego typu odkryć. „W 1993 dwóch amerykańskich naukowców dokonało 
odkrycia swojego życia – natrafi li na owoc Morinda Citrifolia – znany również jako 
Noni. Odkrycie to stało się jednym z najważniejszych w 2000 roku. Miejscowi miesz-
kańcy nazywają Noni ‹boskim owocem› – mówią, że ten kto go zje będzie żył 100 
lat”65. Dowiadujemy się również, że owoce Noni są traktowane przez okoliczną lud-
ność jak świętość i wykorzystywane do leczenia od lat. Noni, które zwolennicy inter-
pretują jako cud ma mieć działanie wspierające układ immunologiczny, spowalniać 
procesy starzenia, jest energetycznym zastrzykiem dla organizmu i pomaga cieszyć 
się zdrowym życiem66. Owoce te mają liczne zastosowania w lecznictwie ludowym 
tych terenów, jednak medycyna naukowa nie potwierdziła żadnego z zastosowań 
jako skutecznego, a istnieją publikacje wskazujące na wysoką toksyczność tego soku 
i możliwy wpływ na zapalenie wątroby67. Ciekawostką jest, że ceny tego soku potrafi ą 
być bardzo wysokie w zależności od producenta i pochodzenia. Litr soku kosztuje 
około 140 zł. Są też dostępne opakowania 14 litrowe, których cena to prawie 2000 zł. 

64 Kuracje ziołowe z Peru. Dr Jose Antonio Yauri Guzman, http://mewebet.republika.pl/strona4.3.html, 
[dostęp: 27.05.2013 r.]. Trzeba dodać jeszcze, że pan doktor jest generalnym dyrektorem peru-
wiańskiej fi rmy Y & K Herbs Suppliers eksportującej peruwiańśkie zioła.

65 Cudowny owoc z Indii, http://www.sok-noni.pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=84&Itemid=139, [dostęp: 27.05.2013 r.]

66 Ibidem.
67 V. Stadlbauer, P. Fickert, C. Lackner, J. Schmerlaib, P. Krisper, M. Trauner, R.E. Stauber, Hepa-

totoxicity of NONI juice: Report of two cases, „World Journal of Gastroenterol” 2005, t. 14, nr 11 
(30), s. 4758-4760; Millonig, Gunda, Stadlmann, Sylvia, Vogel, Wolfgang, Herbal hepatotoxicity: 
acute hepatitis caused by a Noni preparation (Morinda citrifolia), „European Journal of Gastro-
enterology & Hepatology” 2005, t. 17, nr 4, s. 445-447.
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Sok polecany jest szczególnie w kuracjach antynowotworowych. Wykład dotyczący 
jego leczniczych właściwości, dostępny na jednej ze stron, wskazuje że przyczyna 
współczesnych chorób zwanych cywilizacyjnymi leży w problemach ludzkiego meta-
bolizmu. Przede wszystkim brakuje naszemu organizmowi odpowiednich substancji 
witalnych, a nasze pożywienie nie ma właściwości odżywczych i jest mocno przetwo-
rzone. Sok Noni może te niedobory uzupełnić. Ponoć istnieje też wiele raportów na 
pozytywny wpływ soku Noni na leczenie raka, żadnego jednak nie zacytowano. Pod 
wykładem podpisał się pan „Anam Jost, medyk praktykujący, docent szkół medycy-
ny alternatywnej i uzupełniającej Th alamus, Niemcy”68.

Inna kuracja zalecana między innymi przy nowotworach to kuracja jemiołą po-
spolitą [Viscum album L.]. Tradycje lecznicze stosowania jemioły sięgają wiele wie-
ków wstecz. Uważana była za roślinę świętą. Jak pisze Maria Macioti: „Była darem 
bogów. Rosnąc na drzewach, nie mając korzeni, którymi mogłaby ciągnąć energię 
i soki żywotne gleby, jemioła mogła być tylko rośliną spadłą z nieba”69. Jej zbiera-
nie w wielu kulturach wiązało się z rytuałem. Była stosowana w kulturze celtyckiej 
i wyjątkowo poważana przez druidów. Gdy rosła na dębie, uważano ją wówczas za 
esencję boskości. Łączono ją z cechami zarówno solarnymi, jak i lunarnymi. Owa 
„złota gałąź druidów” miała wszelkie zalety i właściwości: „Leczyła wszelkie choro-
by, chroniła wojowników w czasie bitwy, strzegła przed zaklęciami i czarownicami, 
zapobiegała otruciom”70. Pozwalała na łączenie tego co świeckie i boskie, w świecie 
druidycznym i germańskim stanowiła prawdziwe panaceum na wszelkie choroby. 
Łączona była także z kultem płodności.

Jemioła bywa stosowana w schorzeniach układu krążenia czy moczowego. Są 
jednak kręgi, szczególnie związane z postacią Rudolfa Steinera (1861-1925), któ-
re wierzą w jej działanie antynowotworowe. Steiner to austriacki fi lozof, wizjoner, 
gnostyk, twórca szkoły antropozofi cznej. Antropozofi a Steinera71 nawiązywała do 
ezoteryki, okultyzmu, zawierała elementy gnozy, astrologii. Steiner uważał, że czło-
wiek powinien dążyć do bezpośredniego poznania świata duchowego. Bardzo ważne 
w ramach doktryny było łączenie tego co niebieskie z tym co ziemskie, a co za tym 
idzie duchowej sfery człowieka z Naturą. Na tej podstawie Steiner rozwinął medy-
cynę antropozofi czną, która winna bazując na medycynie klasycznej otworzyć się 
na wiedzę duchową. Choroba jest tu ujmowana jako zaburzenie równowagi w or-
ganizmie. Istotne jest jednak to, że człowiek to nie tylko ciało, ale i część duchowa. 
Jak czytamy na jednej ze stron tłumaczących działanie medycyny antropozofi cznej: 

68 Wykład – choroby przemiany materii, http://www.sok-noni.pl/templates/rhuk_solarfl are_ii/
Wyklad_o_Noni_Choroby_Przemiany20Materii_Ana_Jost.pdf, [dostęp: 27.05.2013 r.]

69 M.I. Macioti, op.cit., s. 233.
70 Ibidem, s. 235.
71 R. Steiner, U bram teozofi i, Gdynia 1997; Idem, Podstawy sztuki leczenia poszerzonej wiedzą 

duchową, Gdynia 1994, Idem, Droga do wtajemniczenia, Poznań 2000; Idem, Filozofi a wolności: 
główny zarys nowoczesnego światopoglądu: wyniki obserwacji w sferze duszy dokonanych metodą 
przyrodoznawczą, Warszawa 2000.
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„Lekarz, oprócz wyleczenia choroby, pomaga choremu w poznawaniu samego siebie 
i zrozumieniu, dlaczego cierpi na daną chorobę. Próbuje uświadomić pacjentowi, że 
cierpienie, które odczuwa, ma go czegoś nauczyć. Pacjent dzięki temu ma odkryć, co 
w jego życiu spowodowało chorobę, a to z kolei pomoże wprowadzić zmiany, dzięki 
którym choroba opuści pacjenta”72. Steiner uważał, że nowotwór powstaje wówczas, 
gdy siły obronne, zarówno duchowe, jak i fi zyczne, organizmu się załamują. Jemioła 
może tę równowagę przywrócić i pomóc zwalczyć nowotwór73.

Medycyna antropozofi czna korzysta z wielu środków pochodzenia naturalnego. 
Jedną z fi rm produkujących leki zgodnie z doktryną Rudolfa Steinera, jest fi rma We-
leda74. Produkuje ona między innymi Iscador®, w którym zawarty jest wyciąg z jemio-
ły. Są jeszcze inne leki wykorzystujące wyciąg z jemioły do leczenia nowotworów, jak 
Helixor®, Eurixor®, Isorel®, Iscucin®, Plenosol®, czy Abnoba viscum®. W Polsce jednak 
najbardziej popularne środki to Helixor i Iscador, choć nie funkcjonują one w obiegu 
ofi cjalnym – można je jednak sprowadzić z zagranicy. Środki te są to wyciągi z jemio-
ły pospolitej w ampułkach. Różnią się w zależności od tego na jakim drzewie pasoży-
towała jemioła i w związku z tym są stosowane przy różnych schorzeniach. Preparat 
podawany jest pacjentom w formie zastrzyków w pobliżu nowotworu75. Jak podaje 
American Cancer Society kuracja jemiołowa jest jedną z najpopularniejszych nie-
konwencjonalnych metod leczenia raka w Europie. Rada naukowa, tzw. Commission 
E przy Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, która jest ciałem opi-
niodawczym w sprawie środków należących do lecznictwa tradycyjnego, ludowego 
i ziołowego, zatwierdziła możliwość stosowania kuracji „jemiołowej” w przypadku 
terapii paliatywnej nowotworów złośliwych. W Stanach Zjednoczonych Food and 
Drug Administration nie zgodziło się na dopuszczenie tego środka do obrotu76. Tak-
że w Polsce są lekarze, którzy sprowadzają preparaty z wyciągiem z jemioły z zagrani-
cy. Pozostaje pytanie, jakie są dowody skuteczności owej terapii w przypadku leczenia 
nowotworów. Nie ma jak dotąd przekonujących dowodów, że jemioła ma wpływ na 
zabijanie komórek nowotworowych, czy też poprawę jakości życia pacjentów. Część 
badań laboratoryjnych na to wskazuje, jednak brakuje badań na ludzkim organizmie. 
Te, które są, zwykle są obciążone wieloma wadami i nie spełniają kryteriów Evidence 
Based Medicine77. Istnieją też publikację wskazujące, że ekstrakt z jemioły nie pro-

72 Czym jest medycyna antropozoficzna?, http://medycyna-alternatywna.wieszjak.pl/inne-
terapie/307033,2,Czym-jest-medycyna-antropozofi czna.html, [dostęp: 27.05.2013 r.]

73 American Cancer Society, Mistletoe, http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideef-
fects/complementaryandalternativemedicine/herbsvitaminsandminerals/mistletoe, [dostęp: 
27.05.2013 r.]

74 Http://www.weleda.de, [dostęp: 27.05.2013 r.]
75 H. S. Różański, Jemioła pospolita Viscum album L. (Loranthaceae), http://www.prometeusze.pl/

jemiola.php [dostęp: 27.05.2013 r.]
76 American Cancer Society, Mistletoe…, [dostęp: 27.05.2013 r.]
77 G.S. Kienle, F. Berrino, A. Büssing, E. Portalupi, S. Rosenzweig, H. Kiene, Mistletoe in cancer – 

a systematic review on controlled clinical trials, „European Journal of Medical Research” 2003, 
t. 27, nr 8 (3), s. 109-119; E. Ernst, K. Schmidt, M.K. Steuer-Vogt, Mistletoe for cancer? A sys-
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wadzi do szybszego zwalczania nowotworów78, a przywoływana już wyżej publikacja 
wskazywała na możliwe stymulowanie żywotności komórek nowotworowych79. Tak 
słabe podstawy do twierdzenia, że jemioła może leczyć nowotwór każą odrzucić tę 
terapię jako pozbawioną dowodów klinicznych.

Jest jeszcze wiele środków reklamowanych jako lekarstwo pomocne przy nowo-
tworze lub w ramach profi laktyki nowotworowej: huba brzozowa, soda oczyszczona 
z syropem klonowym, sok z jagód acai, cudowne grzyby z Chin – Reishi, Shitake, 
Maitake, amigdalina itp. Większość terapii odwołuje się do kilku podstawowych ele-
mentów: wielowiekowej tradycji stosowania takich środków bądź to przez Indian, 
chińskich znachorów, druidów czy ludowych uzdrowicieli. Za danymi, często egzo-
tycznymi, środkami (sok z Noni, jagody acai, grzyby Shitake, Reishi, Maitake) stoi 
sama Natura, która jest tak bogata, że znajdziemy w niej leki na wszelkie choroby. 
Dodatkowy element uwiarygodniający to często odwołania do znanych postaci. 
Zwolennicy terapii Gersona odwołują się do noblisty Alberta Schweitzera, który miał 
powiedzieć: „Uważam Gersona za jednego z największych geniuszy w historii me-
dycyny”, Gerson bowiem leczył jego żonę. Autorzy nie dodają jednak, że ów teolog 
luterański otrzymał nagrodę za swoją działalność na rzecz pokoju w świecie80, a nie 
osiągnięć w świecie nauki. Znajdziemy też odwołania do ojca medycyny – Hipokra-
tesa, fi lozofów i naukowców, jak Platon czy Einstein. Wiarygodności, obok wielkich 
postaci, dodają też badania naukowe i certyfi katy, wobec czego czytamy o „amery-
kańskich naukowcach, którzy dokonują odkrycia roku”, czy też „licznych badaniach 
naukowych, które potwierdzają skuteczność danej metody”. Na próżno jednak szukać 
szczegółów dotyczących publikacji na dany temat w uznanej prasie medycznej.

Można się zastanawiać, na ile metody oferowane przez lecznictwo niemedycz-
ne są szkodliwe. To oczywiście zależy od terapii. Na jednej ze stron czytamy słowa 
Waltera Lasta, który rekomenduje leczenie nowotworu sodą oczyszczoną i syropem 
klonowym: „…jeśli ktoś zachoruje na raka sugeruję, aby oparł się strachowi i naci-
skom z zewnątrz. Bardzo rzadko zdarza się, że należy podjąć natychmiastowe dzia-
łanie. Doradzam, aby każdy sam przejrzał dane dostępne w książkach, magazynach 
oraz w Internecie, a następnie postąpił zgodnie z własnym zdrowym rozsądkiem 
i intuicją”81. Wielu polskich onkologów uważa, że brak reakcji na pierwsze sympto-
my choroby oraz niepodejmowanie leczenia jest jedną z częstszych przyczyn śmierci 
z powodu nowotworów. Jak wskazuje Włodzimierz Piątkowski: „Problem jednak 
nie jest marginalny, bowiem z długoletnich (prowadzonych od roku 1983) badań 

tematic review of randomised clinical trials, „International Journal of Cancer” 2003, nr 107 (2), 
s. 262-267.

78 M.A. Horneber,G. Bueschel, R. Huber, K. Linde, M. Rostock, Mistletoe therapy in oncology, 
„Cochrane Database of Systematic Reviev” 2008, nr 16 (2).

79 J. Styczynski, M. Wysocki, op.cit., s. 94-98.
80 Http://www.terapiagersona.com.pl/odkrycie.html, [dostęp 27.05.2013 r.]
81 Naturalne likwidowanie raka. Zabij raka zanim on zabije Ciebie. Najprostszy sposób na raka 

czyli Soda dla Zuchwałych, http://www.leczenie-raka.pl/najprostszy_sposob_na_raka/, [dostęp: 
27.05.2013 r.]
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onkologa prof. M. Pawlickiego wynika, że na nowotwory rocznie w Polsce umiera 
«niepotrzebnie» około 5 tys. chorych, głównie z powodu opóźnionego na skutek dłu-
gotrwałego korzystania z usług uzdrowicieli kontaktu z medycyną, zwłaszcza lecz-
nictwem onkologicznym”82. Dzieje się tak tym bardziej, że niektórzy uzdrowiciele, 
jak George Ashkar czy cytowany Walter Last, to zdeklarowani przeciwnicy chemio-
terapii i radioterapii. Argumentem ważkim etycznie jest też kwestia fi nansowa. Wiele 
środków oferowanych jako suplementy diety wspomagające układ immunologiczny 
w zwalczaniu nowotworów i innych chorób to środki bardzo drogie – kosztujące 
często kilkaset złotych. Pacjenci chorzy na nowotwory są i tak już wystawieni na 
wiele kosztów. Tym bardziej razi sytuacja, gdy osobą, która zachęca do leczenia nie-
medycznego jest lekarz czy farmaceuta, który zobowiązany jest przez kodeksy etycz-
ne do udzielania świadczeń zgodnych ze standardem klinicznym medycyny. Jest to 
istotne także dlatego, że suplementy diety bardzo często nie są dobrze kontrolowane. 
Jak wskazuje American Cancer Society różnica między lekiem a suplementem diety 
polega na tym, że ten pierwszy traktowany jest jako niebezpieczny dopóki nie udo-
wodni się, że może być bezpiecznie stosowany, podczas gdy suplement uważany jest 
za bezpieczny, chyba że udowodnione zostanie, że jest inaczej83.

Na zakończenie warto odwołać się do historii zasygnalizowanej przez W. Piątkow-
skiego, a dotyczącej sprawy Abrahama Cherrix‘a, który jako szesnastoletni chłopiec 
odmówił przyjęcia kolejnej chemioterapii, w czym poparli go rodzice, na rzecz lecze-
nia mieszankami ziołowymi Hoxseya, oferowanymi przez jedną z klinik lecznictwa 
alternatywnego w Meksyku. Żadne z badań nie potwierdziły skuteczności tych mie-
szanek, o czym dodatkowo może świadczyć fakt, że sam autor tego cudownego spe-
cyfi ku zmarł na nowotwór. Sprawa trafi ła do sądu, który formalnie zmusił Cherrix‘a 
do przyjęcia chemioterapii84. Sąd drugiej instancji zniósł ten wyrok, a przypadkiem 
Cherrix‘a zainteresował się onkolog Arnoldt Smith, który połączył łagodniejszą radio-
terapię ze środkami niekonwencjonalnymi. Sprawa ta była precedensowa i wprowa-
dziła tzw. Abraham’s law – prawo, które zezwala młodzieży w wieku 14-17 lat odmówić 
terapii ratującej życie. Prawo to jest wykorzystywane między innymi w sytuacjach, 
gdy dzieci i rodzice wolą leczenie niemedyczne. Co ciekawe, dwudziestotrzyletni 
Abraham Cherrix ogłosił85 w styczniu 2013 r., że nowotwór powrócił do płuc i tym 
razem w bardziej agresywnej formie. Jak pisze, raczej nie ma wiele czasu, więc musi 
działać szybko i wzmocnić swój system immunologiczny przez lepsze jedzenie itp. 
Najprawdopodobniej znów odmówi leczenia zgodnego ze standardem klinicznym. 

82 W. Piątkowski, op.cit., s. 60.
83 American Cancer Society, Dietary Supplements: How to Know What Is Safe, http://www.cancer.

org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002385-pdf.pdf, [dostęp: 27.05.2013r.]
84 W. Piątkowski, op.cit., s. 62.
85 Orac, Th e long, strange case of Abraham Cherrix continues, http://scienceblogs.com/insolen-

ce/2013/02/19/the-long-strange-case-of-abraham-cherrix-continues/; Idem, Abraham’s law: Bad 
medicine has made bad law, http://scienceblogs.com/insolence/2007/03/26/abrahams-law-bad-
medicine-has-made-bad-l-1/, [dostęp: 27.05.2013r.]
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Sprawa Virginia v. Cherrix była omawiana głównie pod kątem etycznym – wolności 
dokonywania wyboru terapii wśród młodzieży. Smutna konkluzja jest jednak taka, że 
konsekwencją wielu tego typu wyborów będzie przedwczesna śmierć pacjentów.


