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NASZA KRONIKA
Wycieczka naszych podopiecznych do Krasiejowa. Tego dnia wraz z naszymi dzieciakami mogliśmy
odkryć świat sprzed milionów lat a nawet stanąć oko w oko z olbrzymimi prehistorycznymi zwierzętami. Wycieczka ta była niezwykła niczym pełna wrażeń podróż w czasie.
Noworoczne spotkanie z podopiecznymi naszego
hospicjum w pięknej restauracji Złote Arkady.
To była doskonała okazja do przeżycia raz jeszcze
świątecznej atmosfery. Można powiedzieć, że jesteśmy rodziną z wieloletnim doświadczeniem.
W tym dniu widać było tylko uśmiechy, słychać
było gwar rozmów, śmiech a i czasu starczyło
na wspólne kolędowanie oraz kosztowanie ciast
upieczonych przez nasze pacjentki. Tak po prostu
– cieszyliśmy się tym, że jesteśmy razem.
Cykliczne, boskie audycje w Radiu Jasna Góra – o wielkiej
sile, nadziei, wierze, a przede wszystkim o tym, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Właśnie o tym opowiadają
nasze SuperBohaterki.

Sztuka Wygrywa z Rakiem – Międzynarodowa Konferencja, której mieliśmy zaszczyt być współorganizatorem.
Interesujące tematy i inspirujące wystąpienia.

6 Bal Charytatywny Stowarzyszenia. Wspaniali goście, świetna zabawa, pokazy
i specjalne niespodzianki. Licytacja, która przerosła nasze oczekiwania i piękne emocje
które towarzyszyły zarówno członkom jak i pacjentom naszego stowarzyszenia –
pełne wdzięczności i wzruszenia. To właśnie między innymi dzięki obecności w tym
szczególnym dniu wyjątkowych ludzi możemy istnieć i spełniać naszą misję.

Wizyta naszych przyjaciół z Lourds – stowarzyszenie Aparte 65 z Francji.
Wielkanocne spotkanie w Darze Serca. W tym roku
świętowaliśmy jajeczko na kilka dni przed Wielkanocą,
jak zawsze nasze wspaniałe pacjentki przygotowały
przepyszne potrawy. Bardzo nas cieszy fakt, że ten wyjątkowy czas mogliśmy spędzić wspólnie wraz z naszym
specjalnym gościem – księdzem Tadeuszem.

Najmłodsi podopieczni naszego stowarzyszenia Dzień
Dziecka świętują w częstochowskim McDonalds.
Dzieci powinny czuć się wyjątkowo każdego dnia roku
a my w tym szczególnym dla nich dniu staraliśmy się dostarczyć im jak najwięcej uśmiechu i radości, bo czyż jest
coś lepszego na świecie niż radosne i szczęśliwe dzieci?
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Imieniny naszego kapelana Tadeusza Zawieruchy. Po różańcu i mszy
świętej w pobliskiej auli mieliśmy przyjemność wspólnie śpiewać sto
lat. W atmosferze wzruszenia i radości wraz z solenizantem oraz nowym proboszczem księdzem Mariuszem Jędrzejczykiem spędziliśmy
te miłe chwile.

Beaujolais Nouveau czyli święto wina podczas lekcji
francuskiego. Któż by nie chciał uczyć się w tak przyjemnych okolicznościach. A to wszystko za sprawą wspaniałego nauczyciela Pawła Klimka, który już od kilku lat
co tydzień uczy nas najpiękniejszego języka świata!
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Ćwiczenia jogi. „Joga jest potężnym narzędziem zmiany.
W miarę jak budujesz swoją siłę, zaczynasz też coraz
bardziej wierzyć w swój potencjał.” Tiffany Cruikshank
Yoga. Nasze joginki podczas cotygodniowych sesji jogi
z Joanną Górną.

Wystawa malarska podopiecznych Hospicjum Dar Serca
w CSM „Nasza Praca”. Wydarzenie zgromadziło wiele osób,
zarówno malarki jak i sympatyków i przyjaciół Hospicjum.
W wernisażu brali również udział twórcy z grupy artystycznej
Werniks.
Nasze cotygodniowe zajęcia na pływalni.

RAKOTWÓRCZOŚĆ – reaktywacja. Wzruszający, przejmujący spektakl
w wykonaniu podopiecznych Hospicjum Dar Serca. 30 września Teatr
A.Mickiewicza pękał w szwach. Piękny i prawdziwy, ogrom emocji
i przeżyć. W całości oparty na prawdziwych przeżyciach, trudny, dyskurs
z chorobą która odbierając cząstkę nas tak naprawdę paradoksalnie czyni
nas jeszcze mocniejszymi.

Codziennie nasi wspaniali fizjoterapeuci dbają o nasze
zdrowie i uśmiechy.

„(...) dobrze być z przyjaciółmi, dobrze być tam, gdzie
człowiek ma swoje miejsce... dobrze mieć swoją
bezpieczną przystań, do której zawsze można wrócić.”
Stephen King.
Spotkania naszej grupy wsparcia.

Przygotowania do wernisażu prac malarskich pod
kierunkiem Pani Danuty Żak.
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Po raz kolejny miałyśmy okazję uczestniczyć w pięknej
wycieczce po Pieninach. Urokliwe zimowe krajobrazy,
wspaniała zabawa i romantyczne chwilę zadumy
w ruinach zamków.

Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im.
Jana Długosza w Częstochowie odbyło się jubileuszowe, X Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej w którym
braliśmy udział. Hasłem tegorocznego forum było: „Czas
Kobiet”.
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JOGA – KLUCZ DO POPRAWY
ZDROWIA I ŻYCIA
JOGA TO CAŁOŚCIOWY, PONADCZASOWY I PRAKTYCZNY
SYSTEM WSPOMAGANIA PSYCHOFIZYCZNEGO ROZWOJU
CZŁOWIEKA. DO NIEDAWNA UWAŻANA BYŁA ZA TAJEMNICZY
SYSTEM FILOZOFICZNO-MISTYCZNY, A TERAZ STAJE SIĘ CORAZ
BARDZIEJ POPULARNA NA ŚWIECIE I W POLSCE.

Joga przeżywa dzisiaj swój wielki renesans, zwłaszcza
w krajach rozwiniętych, gdzie rozwój nowoczesnych technologii i zawrotne tempo życia odbijają się ujemnie na zdrowiu
fizycznym i psychicznym. Obecnie jest przedmiotem badań
różnych dyscyplin nauki – w tym przede wszystkim medycyny i psychologii.
Joga to pradawny system ćwiczeń rekreacji ruchowej –
bezpieczny i odpowiedni dla osób w każdym wieku bez
względu na ich aktualne fizyczne możliwości. Jogę może
praktykować każdy bez względu na wiek, płeć a także stan
zdrowia, traktując ją przede wszystkim jako znakomity
sposób wzmocnienia i regeneracji organizmu, gdyż joga
to przede wszystkim ruch, a ruch to życie, to najlepszy lek,
którego nie zastąpi żadna tabletka. Do ćwiczenia jogi nie
potrzeba specjalnego wyposażenia ani ubioru. Wystarczy
trochę wolnego miejsca i pragnienie zdrowego życia.
Joga w Polsce jest prawnie uznana jako rekreacja ruchowa
to znaczy forma aktywności fizycznej, podejmowana dla
wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych w czasie wolnym od pracy. Ćwiczenia jogi z uwagi na statyczny charakter
i ukierunkowanie na odczuwanie pracy ciała podczas ich wykonywania są bezpieczne dla zdrowia i dają ćwiczącym psychiczne poczucie bezpieczeństwa i samokontroli. Joga jako
forma rekreacji ruchowej jest obecnie wykładana w uczelniach wyższych i stosowana w ośrodkach terapeutycznych.
Najbardziej popularna i dostępna dla każdego jest hatha-joga, czyli praca z ciałem i nad ciałem poprzez statyczne ćwiczenia gimnastyczne. Regularne ćwiczenia jogi przynoszą
pozytywne zmiany, także w sferze psychicznej – odprężają,
odmładzają wzmacniają i regulują funkcje ciała wpływając
korzystnie na psychofizyczne funkcjonowanie człowieka.
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Asany to charakterystyczne pozycje ciała przyjmowane
w trakcie ćwiczeń jogi, które powodują napinanie lub rozluźnianie różnych partii mięśni. Ułożenie ciała w odpowiednich
pozycjach prowadzi do zrównoważenia, symetrii i harmonii organizmu. Trwanie w pozycji/asanie powoduje niewielkie zużycie energii przez to, że wysiłek fizyczny wkładany w ustawienie
i trwanie w określonej pozycji jest minimalny. Asany są pozycjami wzmacniającymi mięśnie. Wykonanie grupy asan daje
uspokojenie umysłu - dominację układu parasympatycznego,
podczas gdy inne dynamiczne ćwiczenia - dominację układu
sympatycznego a co za tym idzie wzrost aktywności wydzielania adrenaliny, szybsze bicie serca, szybsze oddychanie, wzrost
ciśnienia krwi itp. Ćwiczenie asan powoduje tonizowanie
mięśni i ich odnowę a to z kolei wpływa na uspokojenie umysłu
a także zmniejszenie częstotliwości i intensywności przechodzenia napinających impulsów wzdłuż dróg czuciowych. Tak
wielka koncentracja i spokój umysłu nie są możliwe do osiągnięcia w trakcie wykonywania innych ćwiczeń fizycznych.
Wiadomo już dzisiaj, ze spokój umysłu wpływa na dobrostan
organizmu człowieka. Ćwiczenia jogi poprawiają siłę fizyczną
i wytrzymałość organizmu. Zmniejszają również ilość tkanki
tłuszczowej w ciele, poprawiają pracę układu krążenia i serca
a także gruczołów dokrewnych. Zwiększając wytrzymałość
sercowo-naczyniową poprawia się fizjologiczną wydajność
organizmu. Regularne wykonywane ćwiczenia jogi obniżają
wysokie ciśnienia, cholesterol, poziom lipidów w surowicy
a także wywołują korzystne zmiany u osób cierpiących
na astmę, cukrzycę i tarczycę. Poprzez niektóre ćwiczenia
można zmniejszyć a poprzez inne zwiększyć wagę ciała
a także obwód i pojemność klatki piersiowej. Po wykonaniu
zestawu asan występuje u ćwiczącego dobre samopoczucie
a także po pewnym czasie zmniejsza się podatność na zmęczenie fizyczne i psychiczne.

Joga jest więc kluczem – drogą
do zdrowia i poprawy jakości życia
wszystkich ludzi – także osób
z chorobą nowotworową. Wiek
i choroba nie powinny stanowić
ograniczenia w uprawianiu
aktywności prozdrowotnej
Sama zaczęłam ćwiczyć jogę ponad 20 lat temu szukając
w niej spokoju i odprężenia po pracy zawodowej a także
sposobu na zachowanie sprawności i zdrowia. Lata ćwiczeń
potwierdziły słuszność mojego wyboru i utwierdziły mnie
w przekonaniu, że warto zdobytą wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem podzielić się z innymi i propagować ten
bezpieczny i dostępny dla każdego sposób na zachowanie
zdrowia. Mając to przeświadczenie i nabyte kwalifikacje instruktora jogi zaczęłam prowadzić zajęcia z osobami w różnym wieku. Widząc bardzo pozytywny wpływ ćwiczeń jogi
na osoby starsze zaproponowałam w 2003 roku wprowadzenie ćwiczeń jogi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy
ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie
(obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza). To był pierwszy w Polsce UTW, który oferował
swoim słuchaczom zajęcia z jogi. Początkowo z ciekawości,
potem już z troski o własne zdrowie na ćwiczenia zaczęło
uczęszcza coraz więcej osób.
Obecnie jogę na UTW w Częstochowie ćwiczy około 100120 osób. Będąc pracownikiem naukowym przeprowadziłam kilkakrotnie wspólnie z Prof. Januszem Szopą badania

nad wpływem jogi na zdrowie i sprawność osób ćwiczących
w różnych grupach wiekowych. Wyniki badań jednoznacznie pokazały, że ćwiczenia jogi pozytywnie wpływają
na stan zdrowia fizycznego i psychicznego badanych.
Ponieważ wśród osób ćwiczących na UTW były też osoby
mniej sprawne, chore, czasami po przebytych chorobach
onkologicznych, czasami nawet w trakcie ich leczenia po zaobserwowaniu pozytywnego wpływu jogi na te osoby
zaproponowałam najpierw Częstochowskim Amazonkom,
a później władzom Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca
prowadzenie zajęć jogi dla osób chorych onkologicznie.
Ćwiczenia jogi prowadzę tam już od kilku lat i nie tylko moje
obserwacje, ale tez wyniki przeprowadzonych tam badań
pokazują, że ćwiczenia jogi: pozytywnie wpływają na osoby
ćwiczące:
- w sferze fizycznej co uwidacznia się w poprawie stanu
zdrowia, zmniejszeniu częstotliwości chorób, korekcji wad
postawy, poprawie kondycji fizycznej, oddychania. wzmocnieniu wytrzymałości fizycznej, zmniejszeniu częstotliwości
bólu kręgosłupa, uelastycznieniu i wzmocnieniu stawów,
mięśni, ogólnej poprawie sprawności, poprawie przemiany
materii.
- w sferze psychicznej poprzez poprawę samopoczucia,
zwiększenie odporności na stres, poprawę umiejętności
relaksowania się, zwiększenie panowania nad emocjami,
zwiększenie swoich szans życiowych oraz rozwój różnorakich zainteresowań.
- w sferze społecznej, relacji z innymi poprzez pozytywny
wpływ na relacje z innymi ludźmi i okazje do nawiązywania
nowych kontaktów, wzrost aktywności społecznej, wzrost
akceptacji innych.
Badania potwierdziły, że ćwiczenia jogi dla osób z chorobą
nowotworową są drogą powrotu do zdrowia i do poprawy
jakości życia w jej wszystkich wymiarach tj.: fizycznym, psychicznym, niezależności, relacji społecznych, środowiskowym i duchowym/przekonań osobistych. Żadna z badanych
osób nie stwierdziła negatywnego wpływu ćwiczeń jogi
w żadnym aspekcie życia.
Joga jest więc kluczem – drogą do zdrowia i poprawy jakości życia wszystkich ludzi – także osób z chorobą nowotworową. Wiek i choroba nie powinny stanowić ograniczenia
w uprawianiu aktywności prozdrowotnej.
Więcej informacji, a przede wszystkim praktycznych ćwiczeń można znaleźć w następujących książkach: J. Górna,
J. Szopa: JOGA: RUCH-ODDECH-RELAKS i „Joga dla zdrowia” pod red. naukową Janusza Szopy
DR JOANNA GÓRNA
Pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.
Jana Długosza w Częstochowie, propagatorka zdrowego stylu życia, Instruktorka kinezypsychoprofilaktyki i hatha jogi, Wykładowca na Studiach
Podyplomowych Joga i Relaksacja na Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie i kursach dla instruktorów jogi.
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O ZASADACH
ZDROWEGO
ŻYCIA SŁÓW
KILKA…

• Dbaj o prawidłową masę ciała! – Jest faktem potwierdzo-

nym w obserwacjach klinicznych, że osoby z prawidłową
masą ciała zdecydowanie zmniejsza ryzyko zachorowania
na choroby nowotworowe i sercowo-naczyniowe. Szczupli
żyją zdrowiej. I dłużej.

Prawda nie jest przyjemna. Ale jest faktem. Każdy kiedyś
będzie zmuszony zakończyć swoją ziemską wędrówkę.
I jeśli opierać będziemy się na danych statystycznych
to nieco więcej niż połowa nas umrze z powodu chorób
sercowo-naczyniowych i nieco mniej niż połowa z nas
opuści ten doczesny padół w przebiegu choroby nowotworowej. Pozostają jeszcze mniej popularne z punktu widzenia
statystyki mechanizmy śmierci, na które człowiek często
ma już mniejszy wpływ. I mimo, że nasza przyszłość jest
ostatecznie nie do uniknięcia, to jednak jesteśmy w stanie
sporo zrobić by ten moment odsunąć w czasie – zwiększyć
sobie szanse na długie/dłuższe, zdrowe/zdrowsze i szczęśliwe życie. Cała moc, siła i sprawczość jest w nas. W każdym
z osobna. Tak naprawdę to jakie geny odziedziczyliśmy
ma wpływ zaledwie w 1/3 przypadków. Zdecydowana
większość sytuacji dotyczy naszego stylu życia, środowiska,
które sami tworzymy oraz warunków jakie jesteśmy sobie
w stanie zorganizować

Wpływ czynników z poszczególnych pól zdrowia na stan zdrowia (McGinnis)
CZYNNIKI

UDZIAŁ (%)

Czynniki biologiczne (genetyczne)
Czynniki środowiskowe

30%
5%

Styl życia (zachowania zdrowotne)

40%

Opieka zdrowotna

10%

Czynniki społeczno-ekonomiczne

15%

Źródło: J.M.McGinnis, P. Williams -Russo, J.R. Knickman:
The case for more active policy attention to health promotion. Health Affairs 2002.

Dlatego pomijając szeroko rozumiane zachowania proekologiczne, mające na celu ochronę środowiska – bo jakość
powietrza/ wody/ gleby, skoncentrowanie na zmniejszeniu
chemizacji w sposób istotny wpływa na zdrowie i życie każdego człowieka, wydaje się rozsądne, by sporo swojej energii poświęcić na prozdrowotne i profilaktyczne podejście
do tematu. Tak po prostu, z czysto egoistycznych pobudek.
Jak to zrobić? Bardzo prosto!

• Systematycznie zażywaj ruchu! – To nie musi być wcale
intensywna, ekstremalna aktywność fizyczna. Czasami wystarczy wypad na rowerową wycieczkę, dłuższy spacer , czy
codzienny zestaw ćwiczeń na dzień dobry, albo chociaż rezygnacja z wind i ruchomych schodów - potrafi zdziałać cuda.

stek, każda cząsteczka, którą pochłaniasz z pożywieniem
zostaje wbudowana w Twoje komórki, wpleciona w Twój
metabolizm. Jesz zdrowo - jesteś zbudowany ze zdrowych
cząsteczek. Jesz wysokoprzetworzoną, kiepską jakościowo,
często nadpsutą lub przeterminowaną żywność – takim
człowiekiem Cię ona czyni.
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Kiszonki (kapusta, ogórki) natomiast to źródło dobrych
bakterii kwasu mlekowego wspomagających naturalną
mikroflorę jelitową stanowiącą barierę ochronną dla naszego organizmu. Jeśli chodzi zaś o owoce to warto sięgać
po nasze polskie jabłka i gruszki będące źródłem błonnika
pokarmowego i witamin. Warto również zaopatrzyć się
w zapas mrożonych sezonowych owoców letnich takich jak
truskawki, jagody czy maliny, które z powodzeniem możemy wykorzystać jako bazę do przygotowania koktajli czy
smoothie.

• Rzuć palenie! – o ile jeszcze tego nie zrobiłeś to uwierz,
że właśnie teraz jest NAJLEPSZY ku temu moment! Czas
podjąć ważką w skutkach decyzję i pożegnać się z kosztownymi używkami!
• Dbaj o higienę psychiczną! – Dobre kontakty z ludźmi,
satysfakcja z pracy, odpowiednia ilość i jakość wypoczynku,
optymistyczne widzenie świata i siebie w nim, rezygnacja
z marudzenia i złorzeczenia potrafią zaczarować rzeczywistość własną – warto w ramach codziennych ćwiczeń ducha
świadomie pracować z myślami.

Przygotowując potrawy warto sięgać po przyprawy takie
jak pieprz, chilli, cynamon (o ile nie ma problemów z przewodem pokarmowym), które mają działanie rozgrzewające.
Sam imbir i kurkuma zaś mają działanie przeciwzapalne.
Czosnek, cebula i miód to tzw. naturalne antybiotyki chroniące nas przed infekcjami.

• Obserwuj siebie, słuchaj ciała – ono zawsze wysyła sygnały! Nie lekceważ ich! Jeśli cokolwiek zwraca Twoją uwagę
– pochyl się nad problemem. Taka postawa może uratować
życie!

Same potrawy zimową porą powinny być raczej spożywane na ciepło – warto tymczasowo zrezygnować z kanapek
i zimnych przekąsek na rzecz ciepłych owsianek, jaglanek
czy potraw z jajkami na śniadania oraz zup na obiad czy
kolację.

• Korzystaj z badań profilaktycznych! Wszystkich jakie
pojawią się w Twoim zasięgu. Jeśli uważasz, że powinieneś
zrobić takie badanie, nawet gdy nie wiąże się z refundacją
– zafunduj je sobie sam! Twoje życie jest bezcenne – nie
warto na nim oszczędzać. NIGDY!
Pamiętaj, że połowa populacji zapadnie na chorobę nowotworową. Tendencja zachorowalności niestety jest wzrostowa. Czasami nawet jest wrażenie, że nowotwór występuje
epidemicznie! Dotyka coraz młodsze grupy wiekowe....
i najczęściej jest to choroba, która przychodzi podstępnie,
po cichu. W fazie wczesnej bardzo często nie daje dosłownie żadnych dolegliwości. Tylko nasza duża świadomość,
uważna samoobserwacja, niebagatelizowanie pozornie
banalnych objawów oraz korzystanie z dostępnych badań
profilaktycznych może uchronić nas przed groźnym rozpoznaniem w stadium zaawansowanym. Dodatkowo wdrożenie zdrowego stylu życia daje szansę na uniknięcie bądź
opóźnienie wystąpienia tego schorzenia.
BĄDŹMY CZUJNI !!!!

• Pamiętaj o tym, że jesteś tym co jesz! – Każdy pierwia-
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to jeden z najlepszych sposobów przechowywania żywności – produkty, które są poddawane temu procesowi tracą
w najmniejszym stopniu swoje właściwości odżywcze.
Dlatego oprócz bezpieczeństwa ich przechowywania mamy
również gwarancję zachowania większości witamin i składników mineralnych.

LEK. AGNIESZKA SKORUPKA-POLUS
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY
PODOPIECZNA HOSPICJUM DAR SERCA
PACJENTKA

Uzupełniając płyny warto sięgać po ciepłe herbatki owocowe i ziołowe, a także ciepłą wodę z miodem, cytryną,
imbirem i kurkumą trzymaną w termosie.

DIETA ZIMĄ
ZIMA TO JEDNA Z „TRUDNIEJSZYCH” PÓR
ROKU JEŚLI CHODZI O ŻYWIENIE. DLACZEGO?
OTÓŻ MA TO PRZEDE WSZYSTKIM ZWIĄZEK
Z DOSTĘPNOŚCIĄ WARZYW I OWOCÓW,
TEMPERATURĄ JAKA PANUJE NA ZEWNĄTRZ,
DŁUGOŚCIĄ DNIA A TAKŻE WIĘKSZYM
NARAŻENIEM NA INFEKCJE I PRZYROST MASY
CIAŁA.

Częstym „zimowym” problemem jest również przyrost
masy ciała – jak sobie z nim radzić?
Przede wszystkim nie usprawiedliwiać się większym zapotrzebowaniem na energię „bo jest zimno”.
Raczej nie prowadzimy już tak aktywnego trybu życia jak
wiosną czy latem, zatem nadwyżka w ilości dostarczanych
kalorii będzie odkładana w postaci tkanki tłuszczowej. Warto jeść regularnie, mniejsze posiłki. Kiedy mamy szczególne
chęci na produkty słodkie czy tłuste lepiej sięgnąć po garść
orzechów czy jabłko niż kupne słodycze czy chipsy.

W jaki sposób można sobie z tym radzić?
Jeśli chodzi o warzywa i owoce powinniśmy sięgać po nasze
polskie warzywa korzeniowe takie jak marchew, pietruszka,
buraczki, seler. Warto również pamiętać o warzywach cebulowych czyli porze, cebuli i czosnku oraz kapuście. Świetną
opcją urozmaicenia diety zimą jest sięganie po mrożone
warzywa i owoce, a także kiszonki. Dlaczego lepiej o tej
porze roku sięgać po warzywa i owoce mrożone? Mrożenie

Podsumowując Drodzy Państwo: dbamy o regularność posiłków, korzystając z dostępnych w naszym kraju owoców
i warzyw, doprawiamy lekko pikantnie, potrawy i napoje
staramy się spożywać ciepłe i czekamy zażywając codziennie spaceru… do WIOSNY
DIETETYK EWELINA DROŻDŻOWSKA
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Chwilę przed rozpoczęciem pisania tego artykułu otworzyłam Biblię, losowo wybrałam stronę i okazało się, że to Księga Mądrości, która mówi o paradoksie życia. Zdanie, które
wyjątkowo zwróciło moją uwagę mówiło o tym, że wszyscy
przychodzimy na świat i go opuszczamy, wszyscy w ten
sam sposób cierpimy i kochamy. I nie ma tu żadnych wyjątków, wobec Boga wszyscy jesteśmy równi. Ja chciałabym
ze swojej strony jeszcze dodać, iż jest jeszcze jedna bardzo
istotna rzecz, która łączy wszystkich ludzi – potrzeba dążenia do szczęścia.
Już Arystoteles podkreślał, że dążenie do szczęścia, harmonii jest najwyższym celem człowieka. Zadowolenie jest
kluczowym elementem dobrostanu emocjonalnego. Jedną
z podstawowych potrzeb człowieka jest po prostu przyjemność. I w tym pragnieniu absolutnie nie ma niczego złego.
W pewnym sensie to hedonistyczne dążenie jest zdeterminowanym biologicznie, naturalnym zachowaniem człowieka.
Chyba każdy się zgodzi, że każdy ma prawo do szczęścia.
Bóg stworzył Raj, krainę która nie bez powodu kojarzy
nam się tak bardzo idealistycznie, pięknie. Zamysł boski był
taki, by człowiekowi na świecie nie towarzyszyło cierpienie,
a jedynie naturalny ład, miłość i piękno. Uposażył również człowieka w wolną wolę. Oznacza to również, że dał
człowiekowi prawo do szczęścia. Ale czy to szczęście każdy
wykorzystuje? I to pytanie właśnie wciąż jest nieustannie
na czasie.
Każdy z nas potrzebuje pozytywnych emocji i uczuć
w życiu. To, że czasem odczuwamy przejściowy smutek
nie jest niczym złym, gdy ogólnie możemy określić swoje samopoczucie jako pozytywne i stabilne. Niektórym
szczęście kojarzy się z przyjemnością. Czy zatem do bycia
szczęśliwym wystarczy nam samo poczucie przyjemności?
Przyjemność możemy określać jako coś bardziej tu i teraz
co odnosi się do teraźniejszości, natomiast istotą poczucia
szczęścia nie jest chwilowa przyjemność, a coś o wiele ważniejszego, o czym napiszę w dalszej części artykułu. Proszę
sobie wyobrazić człowieka, który z pozoru ma wszystko,

„TO NIE DOBROBYT CZYNI NAS SZCZĘŚLIWYMI, LECZ
DOBROĆ I SPOSÓB WIDZENIA WŁASNEGO ŻYCIA.
I JEDNO, I DRUGIE ZAWSZE ZALEŻY OD NAS SAMYCH:
CZŁOWIEK ZAWSZE MOŻE BYĆ SZCZĘŚLIWY,
JEŚLI TYLKO TEGO ZECHCE, I NIKT NIE JEST W STANIE
MU PRZESZKODZIĆ”
ALEKSANDER SOŁŻENICYN – ODDZIAŁ CHORYCH NA RAKA
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stać go na wszelkie przyjemności, może latać po świecie
odrzutowcem, ma wspaniałą rodzinę i pracę w której odnosi
sukcesy... a jednak chodzi do psychiatry, jest nieszczęśliwy.
Historia tego Pana to historia prawdziwa, choć zapewne
każdemu znana jest podobna i ma takie osoby również
w swoim otoczeniu. Takie, które z pozoru mają wszystko
a są nieszczęśliwe. Może się wydawać, że ów mężczyzna
ma wszystko oprócz ogólnego poczucia sensu. Każdy z nas
często pragnie czegoś, co uważa, że zagwarantuje mu owe
szczęście. Samo oczekiwanie, pragnienie może być bardzo
emocjonujące i ekscytujące, ale czy tak naprawdę tylko
o nie chodzi? Wyobraźmy sobie sytuację w której ktoś
przez dwa lata intensywnie pracował nad tym by dostać
awans w pracy i gdy w końcu ta chwila nadeszła, siada przy
nowym biurku, następuje chwila euforii a po tej chwili...
właśnie, pewnie wiecie Państwo co ta osoba może odczuwać. Chodzi o pojęcie pustki, a nawet często w takich
sytuacjach towarzyszą temu takie emocje jak złość i smutek, które są dla tej osoby zupełnie niezrozumiałe – przecież
tak długo tego pragnęła, tak długo tego oczekiwała. Moja
pacjentka bardzo długo oczekiwała na oświadczyny, a gdy
już ta chwila nadeszła to na następny dzień po tym długo
wydarzeniu nastała ogromna pustka – co dalej? Gdzie jest
ta euforia o której myślałam że będzie mi towarzyszyć?.
Esencją i najważniejszym czynnikiem, który sprawia, że możemy czuć się naprawdę szczęśliwi jest poczucie sensu.
Viktor Frankl, wybitny lekarz psychiatra, twórca pojęcia
psychologii egzystencjalnej więzień obozów koncentracyjnych, mówi o poczuciu sensu jako o sile napędowej życia.
Każdy z nas ma swój indywidualny, nadrzędny cel, sens
życia do którego dąży. Mimo, że podczas życia podlega on
pewnym naturalnym przemianom to, zawsze będzie istnieć.
Nie ma sytuacji w której nie ma żadnego wyjścia, nawet te
najbardziej beznadziejne mogą być „przemianą osobistej
tragedii w tryumf ludzkiego ducha, upadku w zwycięstwo.”
(Frankl). Dla osób wierzących najważniejszym przykładem
takiego tryumfu jest Jezus, jego niedola, heroizm a jednocześnie postawa godna naśladowania - całe życie miał

W POGONI
ZA SZCZĘŚCIEM
DAR SERCA
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wyznaczony cel do którego zmierzał. Mimo tak strasznych
przeciwności ta droga, misja życiowa miała dla niego osobiście bardzo ważne przesłanie, dawała siłę, nadzieję i radość
z tego, że mimo własnego cierpienia przyczynia się do zbawienia ludzi.
Niestety ludzie zbyt często koncentrują się przede wszystkim na dążeniu do szczęścia a nie na samym szczęściu.
I to już duży błąd logiczny, ponieważ szczęście nie może
być stanem permanentnym. Prawdopodobnie najdłużej
trwający w historii eksperyment, bo blisko aż 80 letni –
(pod nazwą Harvard Grant) pokazał, że na ogólne poczucie
szczęścia mają wpływ różne czynniki: zdrowie, kariera,
sytuacja materialna, życie osobiste ale tak naprawdę istnieją
2 filary szczęścia: miłość i relacje z innymi ludźmi. Dla
każdego osobiste szczęście jest czymś niepowtarzalnym,
każdy to szczęście odnajduje w czymś innym co dla niego
ma największe znaczenie. Tylko człowiek pośród wszystkich
organizmów odczuwa zdolność zastanawiania się nad przyczynowością swoich emocji, poczuciem celu, duchowością
czy właśnie poszukiwaniem sensu.
Obecnie około 1/3 amerykańskiej młodzieży cierpi na depresję. Nierzeczywisty pęd do szczęścia potęgowany często
przez mass media wpływa paradoksalnie na tworzenie
odrealnionych oczekiwań wobec życia, szczególnie jest
to widoczne u młodych ludzi. Ktoś kiedyś powiedział mądre
słowa, że bez przyjaźni szczęście nie istnieje. Jako przyjaźń
możemy rozumieć tu bliską relację z drugim człowiekiem.
Obecność bliskich, wspólne przeżywanie, dzielenie się myślami i uczuciami łagodzi ból i wzmacnia sens życia.
Następnym elementem, który znacząco wpływa korzystnie na nasze poczucie szczęścia jest szeroko rozumiana
życzliwość. Gdy czynimy dobro wobec drugiego człowieka
sprawiamy przyjemność sobie, jak również komuś innemu.
Jeśli ta pomoc ma dla nas głębszy sens, a nie ma jedynie
hedonistycznych pobudek, to jest to dla nas bardzo dobre
w budowaniu naszego osobistego szczęścia.
Wielu psychologów, w tym jeden z tych najbardziej znanych
i szanowanych - Martin Seligman twierdzi, że w pewnym
sensie szczęście można wyćwiczyć. Choć może ładniejszym
porównaniem jest stwierdzenie, że o szczęście trzeba dbać,
pielęgnować jak najpiękniejszy kwiat w domu. Do jednych
z ćwiczeń, które pomagają nam właśnie dbać o nasze
poczucie wewnętrznego szczęścia jest list wdzięczności.
Wystarczy raz w miesiącu napisać taki list do osoby, która
ma, lub też miała w przeszłości duże znaczenie w naszym
życiu. Analiza znaczenia i roli tej osoby pomoże pomnożyć dobro jakie od niej dostaliście, jak również sprawi,
że poprzez to dzielenie się bliskością, emocjami, miłością
poczujemy się lepiej. Ma to podobne działanie jak potoczne
katharsis, oczyszczenie. Innym ćwiczeniem, które przypomni nam również o tych mniejszych, ale jakże pożytecznych
i równie pięknych małych rzeczach, które towarzyszą nam
w życiu codziennym jest dzienniczek wdzięczności. Wy14
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starczy że przed snem zapiszemy 5 rzeczy które danego
dnia w jakiś sposób nas uszczęśliwiły. To proste, krótkie
ćwiczenie ma ogromną moc dlatego tak bardzo zachęcam
by tą praktykę wprowadzić już dziś.
Na to jak widzimy świat ma wpływ nasz wrodzony charakter
ale też wychowanie i doświadczenie życiowe. Nie znaczy
to też, że jeśli ktoś jest pesymistą to będzie tak już zawsze.
Wiele badań wskazuje, że tylko od człowieka zależy czy
znajdziemy odrobinę chęci by to zmienić i popracować nad
swoim optymizmem. Zastanów się co zrobisz gdy ucieknie
Ci autobus lub stracisz pracę. Czy wykorzystasz ten czas
tylko na zdenerwowanie, rozpacz i inne negatywne emocje?
A może warto spojrzeć na to co nas spotyka z innej perspektywy? Rzadko kiedy to, co widzimy jest czarno- białe,
często patrzymy na to samo a jednak widzimy w tak różny
sposób. Na powyższe doświadczenia można spojrzeć jeszcze inaczej – czekanie na autobus wykorzystać jako okazję
do telefonu i rozmowy z koleżanką a utratę pracy jako
szansę, przeznaczenie na coś innego, być może lepszego
dla mnie. Bardzo podobnie jest z chorobą. To naturalne,
że na początku pozwalamy sobie na negatywne emocje,
apatię, złość, zdenerwowanie. Każdy ma różny sposób
przeżywania tego co nas spotyka ale jest coś co łączy
w rozmowach wszystkie moje pacjentki. Zgodnie twierdzą
- choroba pokazała im coś czego nigdy nie zauważyłyby
w innych okolicznościach. Sprawiła, że miały dużo siły
na wiele innych zmian w życiu, które teraz czynią je bardziej
szczęśliwymi. Myślę, że takiego sposobu myślenia musimy
się od nich uczyć. Gdy zaczynamy myśleć pozytywnie,
zmienia się również fizjologia naszych myśli – to nauka. Celowe i świadome próby wpływu na nasze myśli mają realny
wpływ na nasze ciało i funkcjonowanie.

Zamysł boski był taki,
by człowiekowi na świecie
nie towarzyszyło cierpienie,
a jedynie naturalny ład,
miłość i piękno.
Innym ważnym pojęciem z zakresu pracy nad pielęgnowaniem naszego wewnętrznego szczęścia są rytuały.
Ostatnio poruszałam ten temat na zajęciach naszej grupy
wsparcia. Rytuały nie kojarzą się na ogół z czymś „fajnym”.
Ale w tym ujęciu rytuał nabiera bardzo osobistego znaczenia - potocznie możemy po prostu powiedzieć – zrobię
coś tylko dla siebie. Poprosiłam pacjentki by wprowadziły
do swojego życia te małe rzeczy, które mogą je bardziej
uszczęśliwić a na które z różnych przyczyn jak dotąd nie
miały czasu. Prawda jest taka, że jeśli czasem nie zmobilizujemy się do pewnych zachowań to być może nigdy nie
znajdziemy na nie czasu. Teraz co tydzień z radością mogę
słuchać gdy jedna z nich opowiada, jak przynajmniej raz

w miesiącu znajduje czas by pójść na spa, inna znalazła
czas na spacery, ćwiczy gimnastykę czy po prostu codziennie stara się czytać książkę. Szczęśliwe życie złożone
jest również z takich mniejszych pierwiastków o które nie
dbamy na co dzień, a to one też budują obraz szczęśliwszego mnie. Ja na przykład postawiłam sobie za cel codzienne
ćwiczenia jogi. Choćby te 15 minut dziennie. Dla niektórych być może niewiele, ale dla mnie właśnie to takie małe
poczucie tryumfu - za każdym razem gdy mi się uda jestem
zadowolona z tego, że wyrwałam się z oszalałego pędu,
pogoni za niczym, by pobyć na chwilę sam na sam z sobą.
Największym sensem mojego życia jednak jest moja córka,
codziennie dziękuję Bogu, że każdego dnia rano budzi mnie
jej śmiech i mogę patrzeć na najpiękniejsze oczy, które mają
w sobie ogrom miłości. Dzięki temu i ja mogę każdego dnia
przekazywać dobro i miłość innym bliskim osobom i moim
pacjentom.
Recepta na szczęście jest prosta, możesz zrealizować
ją wszędzie bo tak naprawdę nie wymaga podpisu obcej
osoby (choć nie zawsze), a jedynie naszej woli. Składniki
również są proste – słuchaj ulubionej muzyki która wzbudza w Tobie pozytywne emocje, otaczaj się ludźmi których
kochasz, tymi którzy wprawiają Cię w dobry nastrój, dbaj
o swoje potrzeby samorealizacji. Zawsze chciałaś się uczyć
francuskiego? Czemu nie! U nas w Darze Serca pacjentki już
pięknie mówią Ça Va a nawet potrafią śpiewać w tym romantycznym języku. Pamiętajmy też, że aktywność fizyczna
ma ogromny wpływ na to jak się czujemy, zatem wyjdź
częściej z psem na spacer, weź męża za rękę, wybierz się
na wycieczkę, spędzaj więcej czasu na działce lub ogródku.
Zacznij śpiewać pod prysznicem i uśmiechać się do siebie
w lustrze. Tak jak siła wyobraźni ma nieograniczoną moc tak
i Ty masz w sobie nieograniczone możliwości, które tylko
wystarczy odszukać, budując swoją drogę do szczęścia.
Pamiętaj - mózg jest bardzo plastyczny, nawet najprostsze
zmiany zachowania, sposobu myślenia o świecie i o swojej rzeczywistości wpłyną na kształt i sens Twojego życia.
Dalajlama mówił w następujący sposób: „Każdego dnia, jak
tylko się obudzisz, pomyśl: dzisiaj mam szczęście, że żyję,
posiadam cenne ludzkie życie i nie będę go marnować. Użyję wszystkich swoich sił, by rozwijać siebie, kierować moje
serce do innych; by osiągnąć oświecenie dla dobra wszystkich istot. Zamierzam dobrze myśleć o innych, nie będę się
gniewać ani źle myśleć o innych. Będę przynosił innym tak
wiele korzyści, jak tylko jestem w stanie.”
Pamiętajmy więc, że droga do szczęścia jest procesem
opartym na dużej świadomości, wiedzy i po prostu praktyce.
Na zakończenie tego artykułu wypada mi już tylko powtórzyć, krótkie ale trafne słowa Arystotelesa – nasze szczęście
zależy od nas samych. Trzymam kciuki! Powodzenia!
MONIKA DŁUBIS
PSYCHOLOG
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „DAR SERCA”
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trudny temat - w tym wypadku nawet
profilaktyczną. Wiem - wnioskując
po rozmowach, reakcjach - że tak było.
To wszystko znajduje odzwierciedlenie
również w pozawerbalnym odbiorze:
błysku w oku, biciu serca. Wiem ile
ta teatroterapia znaczy dla nich, dla
mnie. To dzielenie się zakamarkami
duszy, pamiętników, historiami intymnymi, bolesnymi, obnażającymi w pewnym sensie człowieczeństwo. Jednak
Ci niezwykli ludzie - rakoWaleczni odnaleźli siłę, by tego Człowieka w sobie nie stracić, obronić. Mimo sytuacji
granicznych, często dramatycznych
i jeszcze tyle serca i odwagi, by potem
dać siebie innym poprzez sceniczne
świadectwo.

RAKOTWÓRCZOŚĆ
- REAKTYWACJA
SPEKTAKL „RAKOTWÓRCZOŚĆ” TO PRZYGODA I PODRÓŻ,
W KTÓRĄ WYRUSZYLIŚMY RAZEM Z PODOPIECZNYMI
HOSPICJUM. TO ZJAWISKO SPOŁECZNO-TEATRALNE,
KTÓRE TRUDNO UJĄĆ SŁOWAMI.

To wartości i emocje pozostające
na długo w samych wykonawcach jak
i widzach. Teatroterapia - jaką stanowił
spektakl Daru Serca to teatralna terapia przez doświadczenia w bezpiecznym świetle sceny. To bohaterstwo
podzielenia się swoimi przeżyciami
czy to mające na celu osobiste katharsis czy świadectwo niosące nadzieję,
budujący przykład innym. Reportaż
teatralny (jak nazwał tę formę sceniczną jeden z widzów) ma tę przypadłość
i zaletę, że pracuje się na „żywym
organizmie”, prawdziwych emocjach,
faktach, wspomnieniach, ludziach, ich
wrażliwości, fragmentach biografii,
przeżyć. Z założenia ma to mieć funkcję oczyszczającą, przepracowującą
16
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Kochani „rakoTwórcy” ogromnie Wam
dziękuję za wspólny czas, prawdę,
Wasze zmagania i zwycięstwa. Ogrom
talentów większych niż diagnoza.
Za poezję, śpiew, obrazy, decoupage wszystko sercem stworzone. Za każde
słowo na scenie zrodzone, za zwątpienia, pracę (piątą reaktywację spektaklu) i zwycięstwa (te osobiste i zbiorowe). Tu już nawet nie chodzi o wymiar
artystyczny spektaklu (choć i tu byłam
dumna z aktorów na scenie życia)
ale aspekt czysto ludzki, kiedy człowiek łamie się dla drugiego jak chleb.
Czuję się zaszczycona, że w przyjaznej
atmosferze mogłam opiekować się
artystycznie tym niezwykłym wydarzeniem, tymi wyjątkowymi ludźmi,
poznać ich indywidualne - często
boleśnie trudne historie i obserwować z jaką siłą, wolą walki i miłością,
szacunkiem do życia witają każdy
kolejny dzień. Prawdziwi nauczyciele
będący budującym przykładem, że rak
to nie wyrok - to wyzwanie, któremu
z godnością sprostali. Chorobę przekuli w wartość dodaną, weryfikującą
światopogląd.
Jak powiedziała jedna z uczestniczek:
„(...) bez doświadczenia choroby - nie
doświadczyłabym tego wszystkiego. Teraz jestem innym, pełniejszym,
bardziej szczęśliwym człowiekiem”.
Paradoks egzystencjalny. W moim
odczuciu spektakl „RakoTwórczość”
był obopólnym Darem Serca. Cytując
ks.J.Twardowskiego: „Gdyby wszyscy

Warto żyć!
------------------Zwrotka 1:
Maria nie jedzie na wczasy,
Basia nie idzie na dyżur,
Zosia opuszcza dziś występ
w szkole małego syna.
Magda tłumi żal w sobie,
Ania jest załamana,
Jola płacze po nocach.
Czuje, że jest z tym sama…
Dla naszych koleżanek
walka ta się zaczyna.
Dla naszych koleżanek
nastała dziś próby chwila!
Przerwa
------------------Refren:
Lecz my jesteśmy dziś tutaj,
choć tak wiele przeszłyśmy.
My patrzymy inaczej
na lata, od losu blizny.
My jesteśmy dziś tutaj,
choć tak wiele przeszłyśmy.
My inaczej widzimy
ten świat, ten świat.
Przerwa
------------------Zwrotka 2:
Jest w mieście tym miejsce
magiczne,
Daleko od zgiełku szpitala.
Dar Serca ma w swojej nazwie,
energię w nas dobrą wyzwala.

byli silni jak konie (...) nikt nikomu nie
byłby potrzebny”. Tymczasem wierzę
w sens naszej wspólnej pracy. Teatroterapię traktuję jak misję, społeczne
przesłanie. W przypadku „RakoTWÓRCZOŚCI” nabiera ona głębszego
sensu wykraczającego poza granice
rozumu, mozaikę logiki, bo „dobrze
widzi się tylko sercem - najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu...”. Reszta
jest milczeniem, tajemnicą, misterium

Kojarzy się z masażem błogim,
jogą i dekupażem,
z psycholog rozmową przemiłą,
czujemy się w nim… rodziną!
Przerwa
------------------Refren (jak wcześniej)
------------------Zwrotka 3:
Dziś Maria pięknie rysuje,
Basia zna francuski,
Zosia torbę pakuje
Na rejs wokół Ziemi.
Magda ma własną firmę,
Ania już ufa mężowi,
Jola cieszy się życiem
w ramiona mocne wtulona.
Przerwa
------------------Refren (jak wcześniej)
------------------Zakończenie:
Więc badaj się regularnie
dla siebie, przyjaciół, rodziny.
I chciej dobrze żyć,
Chcesz żyć? Będziesz żyć!
Więc badaj się regularnie
dla siebie, przyjaciół, rodziny.
I chciej dobrze żyć,
żyć.

KRZYSZTOF CPAŁKA

życia, w którym rodzi się nadzieja
na przyszłość.
Życzę wszystkim nie tylko zdrowych,
pełnych miłości Świąt, ale również
światła nadziei promieniującego
na każdy dzień życia.
SYLWIA WARMUS
AKTORKA

DAR SERCA
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ONKOREJS – MOJE WSPOMNIENIA
BRAŁAM UDZIAŁ W TYGODNIOWYM
ONKOREJSIE DLA KOBIET PO CHOROBIE
ONKOLOGICZNEJ NA ŻAGLOWCU
FRYDERYK CHOPIN Z LIZBONY SETUBAL DO MALAGI.
Zaokrętowanie na żaglowiec odbyło się 27.09.2019 w Setubal w godzinach porannych w piękny słoneczny dzień.
Pierwszy, ekscytujący dzień niesamowitej przygody która
pozwoliła zmierzyć się z moimi lękami i słabościami. Nie
miałam żadnego wcześniejszego doświadczenia w morskiej
przygodzie ani nawet umiejętności pływania.
Obowiązkowe szkolenie dla
całej załogi odbyło się jeszcze
w porcie. Praktycznie ćwiczyliśmy
wejścia na reje, rozwijanie żagli,
wodowanie tratw ratowniczych,
alarm ratowniczy ze sprzętem.
Cała załoga liczyła 37 kobiet
po chorobie onkologicznej w wieku od 30 do 67 lat podzielonej
na trzy wachty. Do obowiązków
każdej grupy liczącej 12 osób
należały wachty pokładowe 4
godzinne w układzie co cztery
godziny przez całą dobę. Moja
wachta miała dyżury od 4 do 8
rano oraz 16-20.oo.
W porcie mieliśmy wachty
trapowe czyli pilnowanie statku w czasie postoju. Natomiast
na morzu było to sterowanie
żaglowcem czyli stanie za sterem
oraz obserwacja horyzontu. Nie
była to praca trudna a stała załoga cierpliwie służyła wyjaśnieniami i pomocą więc każda mogła
się wykazać na tyle na ile chciała
i potrafiła i miała siły.
Do obowiązku całej załogi należało też zmienianie kierunku żagli w zależności od kierunku
wiatru, wchodzenie na reje (dla chętnych) zwijając i rozwijając żagle, sprzątanie rejonów, pomoc w kuchni.
Niezapomniane pozostają przepiękne wschody i zachody
słońca, niebo pełne gwiazd nocą na pełnym morzu gdy nie
ma żadnego innego światła, morze po horyzont, płynące
z nami delfiny i przepiękne widoki zwiedzanych miejsc,
piaszczyste plaże.
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ZE STRONY ONKOREJSU:
Żeglowanie jest bardzo podobne do procesu leczenia chorób onkologicznych. Tak samo w sytuacji gdy chory dowiaduje się, że ma nowotwór jak i w sytuacji gdy pierwszy raz
wsiada na jacht nie wie jak zachowa się jego organizm, nie
wie czy strach go nie sparaliżuje, nie wie czy będzie miał
chorobę morską itp. Jedyne co jest wiadomo to to, że nie
może się poddać. Nawet w sztormie i podczas najgorszej chemioterapii nie może odpuścić. Musi walczyć dalej.
Po pełnomorskim rejsie, mając świadomość tego co przeżyła, osoba chora ma poczucie, że ze wszystkim sobie poradzi.
PŁYNIEMY:
Bo warto wierzyć, że jeszcze
wiele pięknych chwil przed nami
i do nich dążyć.
Bo ważny jest czas gdy nie
myśli się o problemach, chorobie, leczeniu tylko o tym jak nie
zasnąć na wachcie, ile kg ziemniaków trzeba obrać, jak wleźć
na reję i postawić te „cholerne”
żagle.
Bo warto patrzeć z twarzą
nieskażoną myślą, gdy wołają
grotbombramreja, grotbramstenwanty czy jaksztagi ;)
Bo warto poznać wszystkich
tych ludzi osobiście, prowadzić
wiele ciekawych rozmów i śmiać
się, aż brzuch boli i cieszyć się
tak po prostu, że się żyje
INICJATYWA REALIZUJE
TRZY CELE:
- pozwala osobom po traumatycznych przejściach zapomnieć
choć na chwilę o chorobie i poczuć prawdziwą wolność, którą
daje morze,
- przełamuje stereotypy na temat chorych na raka pokazując, że z chorobą można żyć
pięknie, aktywnie, pokonywać własne słabości, dokonywać
rzeczy, które nie są łatwe nawet dla w pełni zdrowego człowieka i czerpać radość z każdego dnia,
- pokazuje, że na raka może zachorować każdy i podkreśla,
jak ważne są badania profilaktyczne, które mogą uratować
życie.
HENIA CZYŻ

KWADRANS
DLA SIEBIE
ALBERT EINSTEIN MAWIAŁ,
ŻE „WYOBRAŹNIA JEST WAŻNIEJSZA
OD WIEDZY”
Wizualizacja polega na łączeniu obrazów tworzonych
w umyśle wespół ze stanem odprężenia. Technikę tą możemy
stosować bez ograniczeń, wszędzie tam gdzie mamy trochę
przestrzeni tylko dla siebie. Stosujemy ją w celu odprężenia,
medytacji czy też w celu obniżenia poziomu stresu – wizualizacja ma szeroki wachlarz wielu pozytywnych oddziaływań. Wyobraźnia to potężna siła – niektórzy nawet potrafią
rozgrywać w głowie całe mecze szachowe. To naturalne,
ze plastyczność imaginacji jest różna, warto wykorzystywać
wyobraźnię i inne techniki relaksacji do zmian naszego samopoczucia gdyż potrafią one mieć zdumiewającą moc. Nie
zwlekaj i wpisz ją na stałe do swoich codziennych rytuałów!
A TERAZ DO DZIEŁA:
Zamknij oczy, usiądź lub połóż się wygodnie. Znajdź
miejsce w którym Twoje ciało będzie czuć się najbardziej
swobodnie. Możesz zgasić światło. Rozluźnij się, skoncentruj
na oddechu, wykonaj kilka głębokich wdechów i wydechów.

MALI POKRZYWDZENI
CHOROBĄ SWOICH
RODZICÓW — DZIECI
GDY KTOŚ CHORUJE, ODCZUWA
TO CAŁA JEGO RODZINA.
ZWŁASZCZA, GDY CHOROBA JEST
CIĘŻKA I NIEPRZEWIDYWALNA.
Dorośli, zajęci walką o zdrowie i życie, często zaniedbują
wówczas swoje dzieci. Nie jest to może zaniedbywanie
widoczne na pierwszy rzut oka, bo zwykle rodzice i otoczenie z wielką troską zajmują się potomstwem, i jest to dla
większości z nich priorytet. Jednakże w obliczu ciężkich
doświadczeń szerzej rozumiane dbanie o swoje pociechy
może być bardzo trudne. Dzieci starsze zdają sobie zazwyczaj sprawę z powagi sytuacji, młodsze instynktownie
odczuwają strach…
Zatem spowodowane chorobą zaniedbywanie polega
na tym, że trudno jest się wybrać razem do kina, do znajomych czy na wycieczkę. Trudno nawet znaleźć w sobie

Następnie skoncentruj się na swoim ciele, zacznij od dłoni,
rąk które stają się ciężkie, skup się po chwili na każdym elemencie swojego ciała. Pozwól działać sile grawitacji – niech
Twoje ciało stanie się ciężkie, rozluźnione. Bądź ze sobą
w tej pozycji przez dłuższą chwilę, to naturalne, że z początku może być Ci ciężko utrzymać myśli tu i teraz, które
mogą zdawać się nieco „rozbiegane” ale spokojnie z czasem
praktyki będzie Ci coraz lepiej skomunikować się z ciałem.
Teraz wyobraź sobie miejsce w którym czujesz się bezpiecznie, wygodnie i przyjemnie. Może to być jakaś lokalizacja z dzieciństwa, góry, morze, hamak w ogródku czy
nawet statek kosmiczny. A może jesteś na odległej plaży
na wyspach Bora-Bora? Wyobraźnia jest nieograniczona – przenieś się w miejsce, które tylko chcesz. Następnie
wyobraź sobie zapachy, kolory, powiew powietrza, szorstki
dotyk piasku na stopach, cieple promienie słoneczne, które
ogrzewają Ci ramiona – spoglądasz na fale, słyszysz jak biją
o brzeg miarowo, a potem coraz głośniej, by po chwili znów
wpadły w swój cichutki rytm – postaraj się wyobrażać swoje
miejsce relaksu z dużą dbałością o szczegóły, pomyśl o tym
co możesz chłonąć w tym miejscu w jakim jesteś, spróbuj
zwrócić uwagę na wszystkie detale tego miejsca i sposób
w jaki oddziałują na ciebie. Zrelaksuj się i pozostań tam jak
długo masz ochotę. Gdy już powrócisz do rzeczywistości
możesz znów udać się niebawem w podróż w to samo
miejsce albo spakować walizki i pojawić się zupełnie gdzieś
indziej. Powodzenia!
MONIKA

siłę na wspólną zabawę… Problemem jest również często
nie wyjściowy wygląd rodzica jak np. brak brwi, włosów,
podkrążone oczy, czy opuchlizna. Taki chory musi mierzyć
się z ciekawskim wzrokiem ludzi nierozumiejących sytuacji,
lub nawet współczujących, ale jednak w obu przypadkach
nie jest to łatwe.
Cudowni ludzie pracujący, a w zasadzie pełniący służbę,
w hospicjum „Dar serca” doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego opiekują się oraz pomagają całym rodzinom,
nie tylko osobie chorej. Trudno opisać w tak krótkim tekście
zakres świadczonej pomocy, ale jest ona bezcenna. Warto
tylko podkreślić działania choćby na poczet dzieci osób
dotkniętych chorobą. Otóż dla najmłodszych tych organizowane są m.in. tradycyjnie mikołajki, na dzień dziecka
zaaranżowana została wycieczka do „Krasiejowa”. Z kolei
w ciągu najbliższych tygodni także planowane są kolejne atrakcje! W trakcie tego
typu miłych chwil można choć na chwilę
nie tylko zapomnieć o problemach dnia
codziennego, ale po prostu bawić się
i bardzo, bardzo miło spędzić czas! Serdecznie dziękuję ekipie Dar Serca!
AGNIESZKA CPAŁKA
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KĄCIK POETYCKI
Po przerwie wznowione zostaje wydanie naszego czasopisma „Dar Serca”. W tym numerze otwieramy „Kącik
poetycki” autorstwa naszej pacjentki ZYGFRYDY CONER.
Piszę od kilkunastu lat – mówi autorka. Moja choroba
onkologiczna stała się bodźcem do wyrażania emocji i tak
zaczęły powstawać pierwsze wiersze, potem następne.
Należę do klubu literackiego „Złota Jesień” przy Gaude
Mater w Częstochowie. Tam wydałam już kilka tomików
wierszy. Niektóre z tych wierszy będą mogli Państwo
przeczytać w „Kąciku poetyckim”.

Wszędzie biel:
Biały dym z komina,
Śnieg jak rozsypana
Biała pierzyna.
Ścieżki zasypało,
Pola zasypało.
Nic nie widać,
Tylko płatki białe,
Na ulicy przechodniów niewielu.
Ich skulone figurki
Już małe bałwanki
Śpiesznie dążą do celu.

RAK
Los dał, los odebrał
Przyszedł jak po swoje
Po zdrowie moje.
Choroba cicho, po kryjomu
Przekroczyła progi mego domu.
Los mi raka podarował w ofierze.
Cóż on myślał? Że śmierć mnie zabierze?
Skulona ze strachu jak małe zwierzątko
Taka byłam na początku
Potrzebowałam czasu, miłości i wsparcia
Aby przystąpić z nim do starcia.
Już wyprostowana wewnętrznie
Mogłam stawić czoło nieszczęściu
Stanęliśmy w szranki.
Runda po rundzie pokonuje wroga.
Stoi za mną miłość rodziny,
Grono przyjaciół, no i pomoc Boga.
Bóg spełnia prośby wyszeptane:
Postaw na mej drodze mądrych ludzi Panie.
Postawił:
Mądrych z ciepłymi sercami.
Leczą, wspomagają,
Służą dobrymi radami.
Jeszcze nie koniec tych zmagań
Boże nadal wspomagaj
Nadziejo – trwaj.

ZAMIEĆ
Jeszcze ciepła od snu,
Otulona miękką pościelą
Widzę jak za oknem
Zamieć szaleje.
Wiatr chłoszcze szyby,
Białe igiełki o szkło rozbija.
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Na zewnątrz biała zadymka,
A u mnie cicho, ciepło,
Żar bucha z kominka

SYLWESTROWA NOC
W tę zimową sylwestrową noc
Na szczycie zaśnieżonej góry stoję
I żegnam (wraz z innymi) stary rok
Ziemię pokryła mgła
I świat rozdzieliła na pół
Mleczna przestrzeń pod stopami
Ja nad mgłą w kopule z gwiazd
Magiczny świat roziskrzonych niebem gwiazd
Wysoko wokół nas
W tę cichą zimową noc
Wszyscy ludzie na ziemi
Witają NOWY ROK
Północ wybucha fajerwerkami
Spod mgły wytryskują
Kolorowe pióropusze świateł
Rozpryskują po niebie
I mieszają z gwiazdami
Jest bajecznie i kolorowo
Bajka to czy cud
Kim ja jestem i gdzie jestem
Może aniołem na białej chmurze
I rękami dosięgnę gwiazd
Może wsiądę na „wielki” lub „mały” wóz
I w przestworzach będę krążyć już
Nie wiem czy to magia, urok chwili
Czy zaczarowany świat
Dokąd prowadzi ta mleczna droga
A może
Ja już jestem blisko Boga
DAR SERCA
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WAŻNE INFORMACJE – TO CI SIĘ MOŻE PRZYDAĆ

ONKOSURFOWANIE – PRZEGLĄD
WYBRANYCH MIEJSC W SIECI
W trakcie leczenia onkologicznego nasuwa się zwykle wiele
pytań z nim związanych. Są to pytania, których zapomnimy
zadać lekarzowi lub też zwyczajnie nie mamy na to odwagi, ewentualnie się ich wstydzimy… Wówczas pozostaje
np. odszukanie stosownych informacji w sieci - internet.
Trzeba jednak wiedzieć, gdzie ich szukać. Należy przy tym
mieć świadomość, że pozyskiwanie wiedzy z sieci nie może
zastępować współpracy z lekarzem! To wynika m.in. z tego,
że każdy pacjent jest inny, opisując swoją sytuację trudno się
do niej zdystansować, wpisy w sieci są niejednokrotnie przestarzałe i nie uwzględniają one typowych schematów współczesnego leczenia, statystyka nie daje obiektywnego obrazu
sytuacji (statystycznie ja i moja papuga mamy po jednym
skrzydle). Dlatego wiedza czerpana z sieci może być jedynie
dopełnieniem tej przekazanej przez lekarza i nie może ona
zmieniać przyjętego przez niego scenariusza leczenia!
W dalszej części tego artykułu napiszę o kilku systemach
internetowych, z których w różnych sytuacjach regularnie
korzystam.

niebieskimotyl.pl. Jest to strona Stowarzyszenia Niebieski
Motyl. Powstało ono by służyć doświadczeniem, wiedzą oraz
wsparciem (zarówno merytorycznym jak i psychicznym)
kobietom dotkniętym nowotworem strefy intymnej, w szczególności rakiem jajnika. Służy ono wsparciem chorującym
kobietom i ich bliskim, ale także występuje w ich interesie,
zabierając aktywny głos w walce o dostęp do nowoczesnych
terapii i lepszą przyszłość pacjentów onkologicznych. Stowarzyszenie współpracuje ze specjalistami takimi jak onkolodzy,
ginekolodzy, psychoonkolodzy, seksuolodzy czy rehabilitanci.
Oprócz ww. serwisów warto zwrócić także szczególną uwagę
na strony WWW organizacji działających w Częstochowie:

zwrotnikraka.pl Jest to jeden z największych serwisów poświęconych tematyce onkologicznej. Dedykowany pacjentom onkologicznym, ich bliskim i rodzinom, pracownikom
służby zdrowia, studentom medycyny, a także wszystkim
użytkownikom zainteresowanym tematyką onkologiczną.
Na stronie tego portalu przedstawiono przystępnie solidną
porcję wiedzy onkologicznej.

hospicjumczestochowa.pl Jest to strona „Stowarzyszenia
Hospicjum Dar Serca”. Sprawuje ono holistyczną opiekę nad
pacjentem onkologicznym. Obejmuje ona leczenie paliatywne z uwzględnieniem potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla ich rodzin
i bliskich. Jedną z ważniejszych form działalności hospicjum
jest ta, którą kreują sami pacjenci. Ich aktywność przejawia
się w działającej od wielu lat tzw. Grupie Wsparcia. W ramach programów aktywizujących, realizowanych z pomocą
PFRON, podopieczni hospicjum mają możliwość rehabilitacji
i fizykoterapii w pełnym zakresie. W Darze Serca prowadzone są również projekty finansowane ze środków Unii
Europejskiej, mające na celu poprawę życia osób chorych
na nowotwory oraz inne choroby przewlekłe. Stosowana
jest w nim także terapia zajęciowa (przez m.in. wykorzystywanie technik decoupage, malarstwo, zajęcia ruchowe) oraz
warsztaty pt. „Mistrz Intelektu” z kultury logicznej i komunikacji społecznej.

eonkologia.pl Jest to ciekawy portal onkologiczny zamieszczający najnowsze wiadomości z dziedziny onkologii,
doniesienia z zakresu badań klinicznych oraz opis zbliżających się kursów i konferencji.
alivia.org.pl Jest to strona fundacji, której misją jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych na raka, informowanie ich
o najlepszych terapiach, lekarzach i ośrodkach, o najkrótszych kolejkach do badań diagnostycznych oraz udzielanie
wszelkich innych informacji, które mogą poprawić wyniki
leczenia i stan zdrowia chorych.
onkonet.pl Jest to serwis onkologiczny skierowany do pacjentów i ich rodzin, do lekarzy i studentów medycyny
oraz do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać rzetelne
informacje dotyczące diagnozowania i leczenia chorób
nowotworowych. Onkonet.pl jest redagowany przez lekarzy
pracujących w wiodących ośrodkach medycznych, a jego
redaktorem naczelnym jest dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, profesor nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
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czestochowa.pl/page/4947,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html Jest to strona Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydaje
on orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazania do ulg i uprawnień, a także
legitymacje i karty parkingowe dla niepełnosprawnych.

Z konieczności, krótko zaprezentowałam tylko niektóre
miejsca w sieci internet, ale oczywiście jest ich znacznie
więcej, także w języku angielskim. Prawdziwą sztuką jest
korzystanie z nich z pożytkiem dla siebie, nie zaś po to,
by były dodatkowym źródłem frustracji! Zatem tytułem
podsumowania życzę wszystkim onkointernautkom odnajdowania w sieci internet wyłącznie treści przepełniających
optymizmem i pozytywnie nastrajających do działania.
AGNIESZKA CPAŁKA
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