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W telegraficznym skrócie
Z wielką radością pragniemy poinformować, że nasz wieloletni
Konsultant i Infoliner Roman Szałapski zdobył tytuł radnego Rady
Miasta Kwidzyna. Pomimo swej opozycyjnej pozycji w Radzie Miasta,
udało mu się wprowadzić pod obrady Komisji Zdrowia nasz temat,
dotyczący, jak to sam p. Roman nazwał... nowoczesnej profilaktyki
zdrowia, jak również propozycję pilotażowego planu medycyny
komórkowej w swoim mieście. Gratulujemy p. Romanowi życząc mu
wielu sukcesów. O efektach jego pracy będziemy informować na
bieżąco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W sobotę 24 stycznia w Świdnicy na spotkaniu
medycyny komórkowej przygotowanym przez
panie: Różę Zań i Dorotę Kamińską zebrało się
ponad 70 osób. Oprócz osób, które znały już
zagadnienia zdrowia komórkowego, pojawiła
się też spora grupa „nowicjuszy”, co nas
oczywiście bardzo ucieszyło. Spotkanie zaczęło
się o godz. 15:00 w hotelu „Fado” w samym
centrum Świdnicy i trwało do godziny 18:00. Ola
Dąbrowska rozpoczęła nasze spotkanie od
przedstawienia studiów porównawczych
przeprowadzonych przez nasz Instytut. W prowadzenie spotkania włączyła się również p. Róża,
która wykazała się pełnym profesjonalizmem, co napawa nas optymizmem. Na tym spotkaniu
zrodził się pomysł, aby wykorzystać kontakty i znajomości obydwu świdniczanek i rozprowadzać
książki dr Ratha w bibliotekach, jak również w domach kultury i przedszkolach.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W pierwszym tygodniu lutego mieliśmy zaszczyt
gościć pierwszą grupę naszych konsultantów w
Heerlen. Zaczęliśmy w poniedziałek od uroczystej
kolacji z dr Rathem. Wtorek i środa upłynęły na
całodziennych warsztatach. W czwartek grupa
zapoznała się ze strukturą firmy, jak również
zwiedziliśmy Maastricht. Całość zakończyliśmy
telekonferencją z dr Niedzwiecki i dr Rathem,
podczas której podsumowaliśmy całe to spotkanie,
a także przedstawiliśmy wyciągnięte wnioski.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z wielką radością informujemy, że dnia 1 marca 2015 r. swoje 90
urodziny obchodziła nasza najstarsza aktywna konsultantka Koalicji p. Krystyna Brzecka z Wrocławia. Z okazji tego jubileuszu życzymy jej
wszystkiego dobrego: zdrowia, pogody ducha jak również sił w dalszej
pracy konsultacyjnej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koalicjanci Koalicji Dr Ratha w
Obronie Zdrowia
Anna Stuczeń
Jestem już emerytką, ale nie mam czasu na nudę.
Uczęszczam bowiem na dwa Uniwersytety Trzeciego
Wieku ( w tym na Uniwersytet Medyczny ), nie wyobrażam sobie życia bez muzyki klasycznej i interesuje
mnie wszystko co wartościowe w naszej kulturze. Prowadzę też aktywny tryb życia: wyjazdy, wycieczki,
zwiedzanie ciekawych miejsc, a na co dzień - Nordic Walking. Pomagam również innym, gdy
tylko potrzebują pomocy, a od 3 lat - nieustannie, obecna jest także w moim codziennym życiu,
medycyna komórkowa ...
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Aby jednak to wszystko realizować niezbędny jest dobry stan zdrowia, dlatego od jakiegoś czasu
traktuję swoje zdrowie priorytetowo i z wielkim zadowoleniem stwierdzam, że są tego wymierne - bardzo pozytywne efekty.
Przedtem nie czułam się dobrze i chodziłam bezskutecznie od lekarza do lekarza ( alergia na pyłki i jedzenie, problemy ze wzrokiem i stawami, podejrzenia o nowotwory, osteoporoza, zawroty
głowy itp. ) - obecnie nie mam dolegliwości, które towarzyszyły mi od lat a lekarze są zdumieni
poprawą mojego zdrowia - to najlepszy dowód na to, że suplementy Dr Ratha naprawdę działają a ja mogę z czystym sumieniem polecać je innym ludziom.
W 2011 roku przeczytałam przypadkowo, w Internecie, o medycynie komórkowej a także Koalicji Dr Ratha i nie miałam już żadnych wątpliwości co do tego, że chcę do niej przystąpić, bowiem
jest jedyną na świecie, organizacją społeczną powstałą z inicjatywy ludzi, dla których najwyż-

szym celem jest powszechne prawo do zdrowia i ratowania życia innym poprzez zapobieganie i
eliminację chorób, a ja lubię trudne wyzwania i chociaż nie mam wykształcenia medycznego, ale
ekonomiczne - 30 lat pracy w Handlu Zagranicznym, zrobiłam Kursy Medycyny Komórkowej: Igo i II-go Stopnia i dzięki codziennej, systematycznej edukacji, bazując na materiałach naszej
Koalicji i Instytutu Dr Ratha a także na innych wiarygodnych, popartych badaniami naukowymi,
źródłach informacji przyswoiłam sobie w całkiem przyzwoitym stopniu wiedzę na temat fizjologii i anatomii człowieka oraz chorób, a także profilaktyki zdrowia i suplementów, dzięki czemu
mogę pomóc osobom, które się do mnie zgłaszają i są zainteresowane profilaktyką zdrowia oraz
medycyną komórkową.
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Do ludzi docieram w różny sposób: W 2012 r. założyłam swoją stronę internetową:
www.akademia-medycyny-komorkowej.pl
W kwietniu 2013 roku, z mojej inicjatywy, miał miejsce na Uniwersytecie Śląskim wykład dla blisko 500 osób, Pani Doktor Aleksandry Niedźwiecki.
Rozpoczęłam także na naszym miejskim portalu internetowym dla seniorów, zamieszczanie informacji o zdrowiu i jego profilaktyce z nadzieją, że poprzez tę grupę wiekową wiedza ta dotrze
do ich dzieci i wnuków. Zamierzam też prowadzić spotkania w szerszym gronie, których tematem będzie zdrowie i medycyna komórkowa. Mam własne ulotki, które są dostępne w sklepach
ze zdrową żywnością i informacji miejskiej - rozdaję je także np. na Targach medycyny naturalnej.
Wywiążmy się więc jak najlepiej z tego zadania a dla Nas - Koalicjantów, Doktor Rath niech będzie Wzorem i najlepszym Przewodnikiem w drodze do Tego Lepszego - Nowego Świata, bowiem jeśli wiek XXI ma choćby częściowo rozwiązać nabrzmiałe problemy zdrowotne, odziedziczone po ostatnim półwieczu, musi być wiekiem profilaktyki i racjonalnego odżywiania a więc i
powszechnej edukacji zdrowotnej.

Już w następnym wydaniu przedstawimy Państwu naszą Konsultantkę p. Barbarę Szałapską.
Zachęcamy do przesyłania na krzysztof.pilich@rath-programs.com Państwa historii związanych z medycyną
komórkową

---------------------------------------------------------Pracownicy Dr. Rath Health
Programs

Elż bieta Kurzawska
Polka mieszkająca od 4 lat w Holandii,
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu. Od 4 miesięcy w polskim zespole Dr
Ratha w Heerlen. Zajmuje się przyjmowaniem
zamówień i opracowywaniem wniosków
nowych konsultantów. Jednak największą
przyjemność sprawia jej - jak sama mówi wyjaśnianie zawiłych spraw księgowych
naszych klientów. Dla Eli nie ma spraw nie do
wyjaśnienia. W celu szybkiej i sprawnej obsługi
Klienta Ela wielokrotnie w ciągu dnia odwiedza
naszą księgowość, by niecierpiącą zwłoki
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sprawę załatwić od ręki. Pomaga jej w tym jej
dewiza życiowa: „Dzień bez uśmiechu jest
dniem straconym”. W czasie wolnym Ela
pasjonuje się tenisem i piłką nożną, jak również
czyta, ostatnio najczęściej po niderlandzku –

języku, który postanowiła opanować do
perfekcji. By urzeczywistnić to marzenie Ela
dwa razy w tygodniu szlifuje swój holenderski
w belgijskim centrum językowym w Maaseik.

Relacje Koalicjantów
Zespół Sjögrena
Na początku 2001 r. zaczął się u mnie problem z suchością oczu. Pojawiło się zapalenie
spojówek i rogówki. Okulistka stwierdziła, że
to zespół Sjögrena, inaczej nazywana zespołem suchości oczu. Jest to przewlekła choroba autoimmunologiczna, która prowadzi do
upośledzenia m.in. gruczołów łzowych i ślinianek. Jak się później dowiedziałam w przebiegu choroby dochodzi do stanu zapalnego
w obrębie gruczołów wydzielania zewnętrznego, a co za tym idzie - do ich upośledzenia.
Często zmiany zapalne obejmują także wiele
narządów wewnętrznych (głównie płuc, nerek, narządów przewodu pokarmowego, tarczycy). Okulistka przepisała mi tzw. sztuczne

łzy i krople do oczu. Niestety poprawa nie
następowała. W 2010 r. do tej konwencjonalnej terapii zaczęłam przyjmować komórkowe składniki odżywcze. Po około 2 tygodniach poczułam radykalną poprawę. Oczy
nie piekły, nie robił się stan zapalny. Do dnia
dzisiejszego nie doszło do owrzodzenia rogówki. Zniknął również światłowstręt. Jestem
dumna i szczęśliwa, że zdecydowałam się na
stosowanie synergii mikroskładników odżywczych. Chciałabym z tego miejsca zachęcić
wszystkich do podjęcia takiej samej decyzji.

M.S.
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