Kurs podstawowy – Medycyna Komórkowa
Kwestionariusz
Prosimy zaznaczyæ poprawne odpowiedzi – w przypadku niektórych pytañ - poprawnych mo¿e byæ tak¿e
kilka lub wszystkie odpowiedzi.
Uczestnicy kursu zaocznego: Prosimy przes³aæ poczt¹ lub faksem wype³niony formularz w celu sprawdzenia
na podany na odwrocie adres lub nr faksu. W przypadku pomyœlnego zdania testu przeœlemy Pañstwu
indywidualny certyfikat potwierdzaj¹cy aktywne cz³onkostwo w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia.

Dane osobowe:
Nazwisko

Imiê

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowoœ

Numer cz³onkowski

Telefon

01. Czym s¹ komórki?
a.
b.
c.

Budulec naszego organizmu i jego narz¹dów
Jednostki, których funkcjonowanie jest uzale¿nione wy³¹cznie od narz¹dów
Najmniejsze „jednostki budulcowe i funkcyjne“ w ludzkim organizmie

02. W których czêœci komórki zachodzi produkcja bioenergii?
a.
b.
c.
d.

J¹dro komórkowe
B³ona komórkowa
Aparat Golgiego
Mitochondria

03. Czym s¹ komórkowe sk³adniki od¿ywcze?
a.
b.

Wa¿ny dostawca energii do procesów metabolicznych

c.

Naturalne sk³adniki stale potrzebne milionom naszych komórek organizmu
do ¿ycia i optymalnego dzia³ania
Witaminy, minera³y, pierwiastki œladowe, okreœlone aminokwasy i inne mikroelementy
wa¿ne dla procesu przemiany materii

d.

Wêglowodany, t³uszcze i bia³ka

04. Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych to:
a.

Kombinacja komórkowych sk³adników od¿ywczych, których dzia³ania po po³¹czeniu przynosz¹
wiêksze korzyœci w procesie metabolizmu ni¿ dzia³ania pojedynczych sk³adników

b.
c.

Du¿e dawki pojedynczych witamin
Jednoczesne za¿ywanie samodzielnie dobranych komórkowych sk³adników od¿ywczych

05. Chroniczny niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych:
a.

Krótko- i œrednioterminowo nie wywo³uje oznak alarmowych.
Dopiero po wielu latach widoczne staj¹ siê ciê¿kie nastêpstwa niedoboru

b.

Staje siê wyraŸnie widoczny, podobnie jak niedobór tlenu czy wody, ju¿ po up³ywie krótkiego czasu
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06. Jakim grupom osób zaleca siê uzupe³nianie diety suplementami?
a.
b.
c.

Osobom, u których wystêpuj¹ powa¿ne schorzenia
Osobom, które chc¹ zapobiegaæ niedoborom komórkowych sk³adników od¿ywczych
Zdrowym i chorym, pocz¹wszy od dzieci do osób starszych

07. Witamina C:
a.

Jest produkowana przez nasz organizm w wystarczaj¹cej iloœci, podobnie,
jak u wiekszoœci ssaków

b.
c.
d.

Odgrywa drugoplanow¹ rolê dla naszego zdrowia
Jest najwa¿niejszym sk³adnikiem zapobiegaj¹cym schorzeniom serca i uk³adu kr¹¿enia

e.

Jej rolê jako decyduj¹cego czynnika w utrzymaniu zdrowego metabolizmu ju¿ ponad
pó³ wieku temu potwierdzi³o przyznanie nagrody Nobla

Odgrywa znacz¹c¹ rolê w naturalnym leczeniu raka
i chorób uk³adu odpornoœciowego

08. Medycyna komórkowa:
a.

Przenosi wiedzê z zakresu biologii i biochemii o znaczeniu witamin w procesie przemiany
materii na grunt medycyny stosowanej

b.

Jest obszern¹ koncepcj¹ zdrowia, zak³adaj¹c¹, ¿e decyzja o chorobie czy zdrowiu
zapada na poziomie milionów komórek cia³a

c.

Uznaje fakt, ¿e niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych
jest g³ówn¹ przyczyn¹ nieprawid³owej funkcji komórek i w konsekwencji
powstawania chorób chronicznych

d.

Zosta³a opracowana przez Dr Ratha oraz jego zespó³ badawczy
jako podstawa nowego systemu opieki zdrowotnej, ukierunkowanego na
profilaktykê i zwalczanie chorób oraz
likwidacjê farmaceutycznego interesu z chorób

09. Cel Medycyny Komórkowej to:
a.
b.
c.

Leczenie objawów chorób
przekszta³canie wiedzy na temat mikroelementów na patenty przynosz¹ce zyski
Zapobieganie i zwalczanie chorób

10. Który instytut badawczy odgrywa wiodac¹ rolê w dziedzinie
naturalnego zwalczania raka?
a.
b.
c.

Amerykañski Urz¹d ds. zdrowia, National Institutes of Health w Maryland, USA
Badawczy Instytut Medycyny Komórkowej Dr Ratha w Kalifornii
Dzia³ badawczy producenta leków, firmy Bayer

11. Czym s¹ enzymy trawi¹ce kolagen?
a.
b.
c.

Biologiczne instrumenty tn¹ce
Enzymy przetwarzaj¹ce wêglowodany
Mikroelementy wspomagaj¹ce trawienie

12. Jak mo¿na zahamowaæ rozprzestrzenianie siê komórek rakowych?
a.
b.
c.

Przez spo¿ywanie pokarmów bogatych w wêglowodany
Przez wy³¹czne za¿ywanie sk³adników mineralnych
Przez dostarczanie optymalnych dawek witaminy C, lizyny i innych komórkowych sk³adników od¿ywczych

13. Kiedy Dr Rath stworzy³ podstawy prze³omu w naturalnym zwalczaniu raka?
a. 1980
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b. 1991

c. 2002

14. Zawa³ serca i udar mózgu jako nastêpstwa powstawania z³ogów mia¿d¿ycowych
s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów w ca³ej Europie. Dochodzi do nich na skutek:
a. Zbyt wysokiego poziomu cholesterolu prowadz¹cego do mia¿d¿ycy têtnic
b. Przewlek³ego niedoboru witaminy C, os³abiaj¹cego têtnice
c. Bakterii atakuj¹cych œciany têtnic

15. G³ówn¹ przyczyn¹ stale podwy¿szonego ciœnienia krwi jest:
a. Przewlek³y niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych
b. Rozszerzenie œrednicy têtnic
c. Krótkotrwa³y lub tymczasowy stres

16. Co ma decyduj¹ce znaczenie dla zrozumienia powik³añ uk³adu kr¹¿enia u osób chorych na cukrzycê?
a. Nale¿y wiedzieæ, ¿e czasteczki witaminy C oraz cz¹steczki glukozy maj¹ podobn¹ strukturê molekularn¹,
co u diabetyków prowadzi do pomy³ek w procesie przemiany materii

b. Wiedza na temat zadañ i funkcji enzymów trawiennych
c. Zrozumienie dalszych funkcji w¹troby i trzustki

17. Które sformu³owanie jest poprawne?
a. HIV nie jest wy³¹czn¹ przyczyn¹ AIDS, poniewa¿ tylko u czêœci osób zainfekowanych wirusem HIV rozwija siê AIDS
b. Pojêcia HIV i AIDS s¹ równoznaczne, poniewa¿ u ka¿dej osoby zainfekowanej wirusem HIV
z biegiem czasu rozwija siê AIDS

c. HIV nie jest wy³¹czn¹ przyczyn¹ AIDS, poniewa¿ tylko u czêœci osób cierpi¹cych na choroby zwi¹zane
z os³abionym

systemen odpornoœciowy mo¿na stwierdziæ obecnoœæ wirusa HIV

18. Jakie dzia³anie maj¹ leki przeciwko AIDS?
a. W ukierunkowany sposób dzia³aj¹ na wirusa HIV i zapobiegaj¹ w ten sposób rozwojowi choroby os³abiaj¹cej
uk³ad odpornoœciowy AIDS

b. Niszcz¹ uk³ad odpornoœciowy i pog³êbiaj¹ jego os³abienie
c. Wzmacniaj¹ uk³ad odpornoœciowy w walce z wirusem HIV

19. Jakie czynniki maj¹ decyduj¹ce znaczenie w szerzeniu siê AIDS?
a. Niedobory w od¿ywianiu
b. Preparaty do chemoterapii przeciwko AIDS
c. Strategie marketingowe producentów preparatów przeciwko AIDS

20. Jak dzia³aj¹ witaminy i pozosta³e mikroelementy na organizm
pacjentów chorych na AIDS?
a. Wzmacniaj¹ uk³ad odpornoœciowy
b. Pomagaj¹ w naturalny sposób zwalczyæ os³abienie uk³adu odpornoœciowego
c. Nie oddzia³uj¹ w ¿aden sposób
d. Pog³êbiaja chorobê AIDS

21. Co robi Koalicja w Obronie Zdrowia w biednych rejonach Afryki Po³udniowej?
a. Wspiera osoby dotkniête AIDS poprzez programy edukacyjne przekazuj¹ce wiedzê na temat przyczyn AIDS
b. Wspiera osoby dotkniête AIDS poprzez programy edukacyjne przekazuj¹ce wiedzê na temat
prawid³owego od¿ywiania w celu zapobiegania AIDS
c. Przekazuje darowizny w postaci Programów Zdrowia Komórkowego, wp³ywaj¹ce na prawid³ow¹
funkcje uk³adu odpornoœciowego
d. Wspomaga sprzeda¿ drogich preparatów witaminowych
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22. Co jest motorem przemys³u farmaceutycznego?
a. Wspomaganie ludzkiego zdrowia
b. Utrzymanie chorób zapewniaj¹cych rynki zbytu
c. Uzyskiwanie maksymalnych zysków ze sprzeda¿y produktów farmaceutycznych
d. Zwalczanie przyczyn chorób

23. Jaka jest wysokoœæ miliardowych zysków œwiatowego przemys³u
farmaceutycznego zwi¹zanych z chorobami?
a.

Ponad 100 milionów

b. Ponad 10 miliardów

c. Ponad 500 miliardów

24. Jak dzia³a interes zwi¹zany z chorobami?
a. Leki farmaceutyczne powoduj¹ nowe choroby bêd¹ce nastêpstwem powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych
b. Przyczyn chorób nie zwalcza siê na poziomie komórkowym, a tylko t³umi objawy chorób
c. Funkcjonuje dziêki wysokim op³atom patentowym, które powoduj¹ horrendalne koszty
d. Przez ogolnou¿ytkowe interesy inwestorów przemys³u farmaceutycznego

25. Ile osób choruje w samych tylko Niemczech na skutek powa¿nych dzia³añ
niepo¿¹danych preparatów farmaceutycznych?
a. 5.000

b. 50.000

c. 500.000

26. Na czym skupiaj¹ siê badania naszego Instytutu Badawczego?
a. Badanie znaczenia witamin i innych mikroelementów jako podstawy naszego zdrowia
b. Dzia³anie substancji syntetycznych t³umi¹cych objawy chorób
c. Opracowywanie substancji, których niepo¿¹dane dzia³ania powoduj¹ nowe choroby
d. Dzia³anie mikroelementów w komórkach w przypadku okreœlonych chorób

27. Jakie s¹ cele Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia?
a. Przekazywanie innym wiedzy o Medycynie Komórkowej
b. Dzia£alnoœæ edukacyjna maj¹ca na celu zwalczanie chorób chronicznych
c. Uzyskanie ustawowego zagwarantowania swobodnego dostêpu do naturalnych metod leczenia
d. Rozwój i budowa nowej s³u¿by zdrowia opartej na naukowo potwierdzonych naturalnych
metodach leczenia

e. Maksymalne zyski
f. Przekazywanie innym w³asnych doœwiadczeñ z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi

28. Na jakie cele przekazywane s¹ zyski wypracowane przez Koalicj?

Dr. Rath Education Services B.V.
Infoline-Service
Postbus 656
6400 AR Heerlen, Holandia
Fax: 0031 – 457 111 119
4z4

1150/01-0408

a. Pomna¿anie prywatnych dochodów Dr Ratha
b. Wypracowane dochody przekazywane s¹ na rzecz powszechnie u¿ytecznej Fundacji
c. Wspomaganie badañ nad zdrowiem niezale¿nych od przemys³u farmaceutycznego
d. Wspomaganie akcji dotycz¹cych edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa

