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Voorbeeld voor een verantwoorde bedrijfsvoering:
Alle winst vloeit terug naar de stichting!

• Onze gezondheidsalliantie maakt deel uit 
van ‘s-werelds toonaangevendste 
onderzoeksinstituut gericht op de natuurlijke 
preventie en het elimineren van ziekten

• Wij zijn de enige wereldwijd werkzame 
onderneming in de gezondheidszorg, 
waarvan alle winsten  in een non-profit 
stichting vloeien

• Alle behaalde winst wordt opnieuw in het 
gezondheidsonderzoek en de voorlichting 
gestoken.

• Onze gezondheids-alliantie draagt op 
dit moment alle kenmerken van het 
toekomstige gezondheidssysteem in 
zich en bouwt dit verder uit.

•
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Dr. Rath stichting

Dr. Rath
onderzoeks instituut

• onafhankelijk van 
de farma

• natuurgeneeskundig 
onderzoek 

Voorlichting over
natuurlijk gezondheid
• d.m.v. cursussen, 

voordrachten 
• d.m.v. boeken, 

video’s en internet 
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Met het geld verdiend door onze 
gezondheidsalliantie, hebben wij ons eigen 
onderzoeksinstituut, onafhankelijk 
van de farmaceutische industrie, opgebouwd.

Het Onderzoeksinstituut voor Cellulaire 
Geneeskunde is wereldwijd toonaangevend 
op het gebied van biologische kankerbestrijding 
en andere wetenschappelijk onderbouwde 
natuurgeneeswijzen.

De onderzoeksresultaten werden tot nu toe 
in meer dan 30 wetenschappelijke tijdschriften 
gepubliceerd en op talrijke vakcongressen 
in de VS en in andere landen gepresenteerd. 

De onderzoeksresultaten zijn bovendien op 
het internet te vinden. Onze onderzoekswebsite*
is één van de meest belangrijke bronnen voor 
wereldwijd onderzoek in de natuurgeneeskunde.Het Dr. Rath instituut voor Cellulaire 

Geneeskunde in Santa Clara, Californië (boven) 
en het onderzoeksteam onder leiding van 
Dr. Aleksandra Niedzwiecki (onder) * www.drrathresearch.org

Het Onderzoeksinstituut voor Cellulaire Geneeskunde 
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Gezondheid en ziekte van ons lichaam worden niet bepaald op het niveau van onze 
organen, maar op het niveau van de biljoenen cellen, die deze organen opbouwen. 
Een jarenlang gebrek aan vitaminen en andere onmisbare biokatalysatoren voor de 
celstofwisseling zijn de meest voorkomende oorzaak van cellulaire storingen en ziekten. 

Cellulaire Geneeskunde = 
niveau van de cel

Conventionele Geneeskunde =
niveau van het orgaan

Specialisten voor:
• hart 
• long
• maag-darm
• botten en gewrichten
• zenuwen
• en vele andere 

Denken in cellen in plaats van denken in organen
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Hier eindigt het denken van de 
conventionele geneeskunde!

De Cellulaire Geneeskunde kijkt naar de kleinste eenheid 
van het lichaam.

De conventionele geneeskunde denkt en handelt op het niveau van organen.  
Aan de kleinste eenheden van het menselijke lichaam – de cellen – die bij 
functiestoringen ziekten veroorzaken, wordt daarbij geen aandacht besteed. 
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Denken in oorzaken in plaats van denken in verschijnselen

Vitale celstoffen
(Bio-energie voor alle cellen en organen)

Het chronische gebrek aan vitale celstoffen in 
biljoenen lichaamscellen wordt opgeheven. 

doorbloedings-
stoornissen

Medicijnen onderdrukken symptomen: Vitale celstoffen verhelpen de oorzaak:

hoge bloeddruk bijv. bètablokkers
(kunstmatige verlaging van de hartfrequentie)

hartzwakte bijv. diuretica 
(kunstmatig „water“ afvoeren om 

het hart te ontlasten)

bijv. statines
(kunstmatige blokkade van de onmisbare 

lichaamseigen cholesterolsynthese)

De meeste medicamenten zijn alleen symptoomgericht. De mogelijkheden om ziekten 
effectief te voorkomen en de oorzaken ervan te behandelen, zijn begrensd.

In directe tegenstelling daarmee is de Cellulaire Geneeskunde gericht op de oorzaken. 
Door de compensatie van chronische tekorten aan vitaminen en andere vitale celstoffen 
kunnen gezonde cel- en lichaamsfuncties weer worden hersteld en verkregen.
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Gezondheid bevorderen 
in plaats van ziekten voor lief te nemen

Onwetendheid leidt tot ziekte

Onwetendheid over de wetenschappelijke 
samenhang tussen een voor het lichaam 
ontoereikende voorziening van 
microvoedingsstoffen en het ontstaan van 
ziekten op celniveau is een voorwaarde 
voor het voortbestaan en de verdere 
ontwikkeling van ziekten. Door 
beperkingen en wetten wordt geprobeerd, 
de verbreiding van dergelijke inzichten te 
onderdrukken.

Voor gezondheid is kennis nodig

De vrije toegang tot de kennis over het 
belang van vitaminen en andere vitale 
celstoffen voor de gezondheid en de 
actieve omzetting van deze kennis zijn 
belangrijke opdrachten, die ons 
allemaal aangaan. Help bij de 
verbreiding van deze kennis over 
wetenschappelijk gefundeerde 
natuurgeneeswijzen, zoals de Cellulaire 
Geneeskunde.
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Farmaceutische industrie en gezondheid

Ons hedendaags gezondheidssysteem is:

Concipiëren

Construeren

Controleren

Door de farma industrie

Het probleem is duidelijk:

De farmaceutische industrie is een investeringsindustrie, waarvan de miljarden 
genererende afzetmarkt op het voortbestaan van ziektes in plaats van de uitschakeling 
berust. Deze principiële uitspraak is een belangrijke grondslag van deze cursus.
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De farmaceutische handel begint te wankelen …

• Problemen Vioxx al eerder bekend 
(de Volkskrant, october 2004)

• VS-topadvocaten maken zich op voor strijd 
tegen Merck (SPIEGEL ONLINE, nov. 2004)

• Vioxx gevaarlijker dan gedacht
(Handelsblatt, 27-06-2006) • Mogelijk tientallen doden door pil 

Bayer (de Volkskrant, augustus 2001)

• Lipobay: verzamelklacht ingediend 
(Deutsches Ärzteblatt, 18-01-2002)

• Lipobay-schandaal kost Bayer tot nu 
toe 25 miljoen dollar (Stern, 02/2003)

• Pfizer neemt de pijnstiller Bextra
uit de markt (Der Tagesspiegel, 04/2004)

• Pfizer stopt verkoop van artritis-
medicament Bextra (ZDF heute.de, 04/2005)

• Pijnstiller kan leiden tot hartproblemen
(de Volkskrant, april 2004)
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Tevoren Erna

Bewezen: vitaminetherapie 
stopt coronaire sclerose al in 

een vroeg stadium

De bewijzen voor de werking van microvoedingsstoffen hopen zich op. Wetenschappelijke 
onderzoeken uit de hele wereld bevestigen het therapeutische nut – en het werk van de 
gezondheidsalliantie.

… en het Cellulairgeneeskundig onderzoek wint aan sterkte

Placebogecontroleerde dubbelblinde studie met 
131 hartpatiënten bevestigt: 
Vitale celstoffen verminderen hartritmestoornissen

50%

100%

74%

48%

Placebo Vitale celstoffen

Hypertonie
Vitamine C verlaagt de bloeddruk bij langdurige inname
Boston (ikr). Bloeddrukverlaging bij lijders aan hypertonie lukt ook met 
vitamine C. Dit bewijst een prospectieve studie bij 39 mensen met 
hypertonie. Hiermee zijn resultaten van experimentele en 
epidemiologische studies bevestigd. In de dubbelblinde studie kregen 
de patiënten 30 dagen lang ofwel 500 milligram vitamine C of een 
placebo (Lancet 9195, 1999, 2084). De deelnemers van beide groepen 
waren ongeveer even oud en namen in doorsnee allemaal een 
antihypertensivum. De bloeddruk werd aan het begin en aan het einde 
van de studie gemeten. ... . 
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Het is een feit dat:

er geen enkel onderzoeksinstituut in de wereld 
bestaat, dat meer wetenschappelijke onderzoeks-
resultaten op het gebied van natuurlijke kanker-
bestrijding gepubliceerd heeft dan ons 
onderzoeksinstituut

onze onderzoekers deze resultaten ook regelmatig 
op internationale vakcongressen over kanker 
presenteren

de internetsite van ons onderzoeksinstituut een van 
‘s-werelds meest bezochte websites voor weten-
schappelijk onderbouwde natuurgeneeskunde is

Wereldwijde erkenning van ons
wetenschappelijk onderzoek

Alle werkzaamheden van ons onderzoeks-
instituut worden door onze gezondheidsalliantie 
gefinancierd, omdat wij onafhankelijk van de 
farmaceutische industrie zijn en wij geen 
regering- of privé onderzoeksgelden ontvangen 

Dr. Matthias Rath

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

Selectie medische vakbladen, die de resultaten 
van ons onderzoeksinstituut hebben gepubliceerd.
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Kennis maakt sterkKennis maakt sterk
Het opbouwen van nieuwe gezondheidszorg 

door de kennis van de Cellulaire Geneeskunde



Dr. Rath Education Services B.V.

INHOUDSOPGAVE
Verdiepingscursus Cellulaire Geneeskunde

HOOFDSTUK  6
• Hartspiercellen

HOOFDSTUK  7
• Gladde spiercellen

HOOFDSTUK  8
• Suikerstofwisseling

HOOFDSTUK  9
• Cel-ontaarding

HOOFDSTUK  10
• Hoe u kunt helpen

HOOFDSTUK  1
• Inleiding

HOOFDSTUK  2
• Basisinformatie

HOOFDSTUK  3
• Basissynergieën

HOOFDSTUK  4
• Bindweefsel

HOOFDSTUK  5
• Vetstofwisseling




