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trUie,

Czerp na
A zbudujesz,
Sobie Moc ,,

f)olskie Towarzystwo
l. Stwardnienia Rozsiane-
go oddział Wielkopolska po
raz kolejny miał zaszczyt
gościć w Poznaniu dr Joan-
nę Wojciechowską.
Wśród zgromadzonych

w sobotę 29 wrzeŚrua 2012
w Domu Kultury ,,Pod Lipa-
mi" _ widzieliśmy zarówno
chorych, ich rodziny, przy-
jaciół' jak i innych zatntere-
sowanych tematyką najnow-
szych światowych metod w
dziedzinie leczenia i reha-
bilitacji stwardnienia rozsia-
nego. Tradycyjnie juz - spo-
dziewaliŚmy się omÓwienia
na;'nowszych odkryĆ cnz
oceny reklamowanych co-
raz częŚciej,,cudownych'' le-
kÓw, dających nadzieję na
powstrzymanie, a nawet cof-
nięcie zniszczeń w organi-
zmie, poczynionych przez tę
chorobę.

Po porvitaniu i wspomnie-
niach ze spotkania zeszło-
rocznego Pani Doktor przed-
stal'viła rr' formie pr Zystępne-
go trr'kładu swo;'ą wledzę na
temat tego, co obecnie sta-
norr'i najnorł,'sze trendy w
klinicznlm i naukowym po-
strzeganiu przyczyn choro-
bv oraz kierunki jej leczenia
i rehabilitacji chorych na SM.
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SPoTKANIE Z DRJoANNĄ WoYCIECHoWSKĄ W PoZNANIU

Ciało Umysł Duch

Dr Joonno Wojciechowska
(z lewej),

org oni zatorka spotka n i a
Danuto Ławniczak (w środku)

i wiceprzewodniczqca
Rady Odd zio lu Wielkopolska

PTSR Hqnno Bernard.

Wykład szybko zamienił
się w twÓrczą dyskusję na
temat niekonwencjonalnego
i wielowymiarowego prowa-
dzenia choroby i Życia z SM
pod hasłami: SoBIE MoC;
CUD _ Ciało Umysł Duch;
WOW..

Większośc tej wiedzy, a
przede wszystkim pora-
dy, jak żyĆ z SM, zawiera-
ją książki z serii SoB]E MoC
- poradniki, których aktuali-
zowane wydania lub tema-
tyczne dodatki ukazują się
w Polsce niemal co rok. Na
spotkaniu odbyła się prezen-
tacja świeżo wydanej części
pt. ,,Epigenetyka dla osob z
SM". Warto dodac, Że ksiąŻ-
ki zawieraią sporo wypowie-
dzi samych chorych, których
doświadczenia Pani dr Woy-

ciechowska postanawia pu-
blikowac, podaje ich nazwi-
ska, tworząc w.ten sposób
cenną, nle anonlmową gru-
pę WSparcla WZa]emnego.

Przerwę w1pełniła de-
gustacja okolicznosciowe-
go tortu, przygotowanego i

ofiarowanego po raz kolejny
przezfirmę GLUTENEX Z Sa-
dów koło Poznania.

Po przerwie dr Woycie-
chowska rozmawiała indy'
widualnie z każdym chęt-
nym i podpisywała książki.
Kolejna książka dr Joanny
Woyciechowskiej, jest kon-
tynuacją i rozwinięciem po-
przednich pozycji. Zawiera
przeg\ąd najnowszych ba-
dań naukowych, jak i tera-
pii naturalnych stosowanych
przy SM, krytyczną ana|tzę
wielu z nich, ale jednocze-
Śnie wskazanie na ogromne
mozliwości, jakie kry1ą się
w psychice. Dzięki urucho-
mieniu tych potęznych i nie
docenlanych mechanizmów,
CZęSto dochodzi do zdrowej
regulacji organizmu i - tym
Sam),rrn - do zatrzYmania
choroby

Spotkanie zakończyło się
1ednomyślną konkluzją, naj-
ważniejszą i aktualną do
czasu wynalezienia skutecz-
nego leku: znajdż w SoBIE
MOC]

DANUTA ŁAWNICZAK

Dr Joanna Wojciechowska,|est abś_ołłrcn&a
mii Medycznej _ specjałistą' I i ll.s!qpĘiłi,:=demii Medycznej- specjałĘ'I i

doktorat z neuroimmuńo1ogri;,,Jęst'wspq
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianegg;;

od 1974 roku przeb1rła w USA, gdzie
Narodotł,ych lnstytutach Zdrowia. Rezyde
wtórzyła W Georgetown University w
zało Ąła W ie|odyscyplinamy Pro$a'n,:d}a
dy'ektorem' od 1996 roku opiekujesięehł
diuje oraz pmk{kuje Medyqmę Integr:łc

Pozostaje W Stałym kontakciąŻ ossbadiiał;
jeżdŻa na otwarte spol'kania,
wiedzą i doświadczeniem.

Wsparcie
na starcie
T)olski Zvaązek Niewidomych
^t-ołręg Wfelkopolski zapra-
sza wszystkich chętnych po-
szukująrych p r acy, którzy mają
problemy ze wzrokiem, na
bezpłatne warsztaty. Proiekt
,Wsparcie na starcid' ma za za-
danie pr4lgotować osoby do
poruszania się po rynku pracy,
rozmowy kwal ifikaqĄnej, pr zy -
gotowania dokumentów apli-
karyjnych. Program warszta-
tów jest bardzo bogaĘl, roz-
łożony na 7 dni zajęć. Uczest-
nikom gwarantujemy Wry-
wienie, zwrot kosztów dojaz-
du oraz materiały szkoleniowe.
Liczba miejsc jest ograniczona
_ chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny6l 847 46 16.

Projekt realizowany będzie
wedfug wstępnych zaloŻeń od
19 listopada ze środkÓw Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy W Po-
znanlu.

MACDALENA ORZESZKO
SPCJALISTA DS. REHABILITACJI
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Sfera
tabu?
r^tseksualności osób nie-
\,lpełnosprawnych i potrze-
bie rłryrażania emocji w szfu-
ce rozmawiano podczas kon-
ferencji prasowej w piątek 19

pażdziemka z udziałem hi-
storyka sztuki doktor Elizabeth
Telsnig, która prowadzi pra-
cownię lrłrapii przez szfukę w
lebenshilfe w Austńi.

W Galerii,Tak' przy ulicy Miel-
4ńskiego 27 /29 w Poznaniu
można było zobaczyĆ prace )o-
sefa Hofera, o ktÓryCh obszemie
pisaliŚmy w paŹdziemikotł'1m
wydaniu,,Filantropa" (s. 51). Tel-
snig powiedziała, ze sztuka Ho-
fera, twórcy o światorłł,,rn roz-
głosie, jest swego rodzaju pa-
miętnikiem' ry którym odkłada_
ne są wrażenia zlnązane z sek-
sualnością. Niestet}4 problema-
$ka ta w twórczości artystycz-
nej osób z niepełnosprawnością
pozostaje chyba poza obszarem
zainteresowań dziennikarzy Bo
jak u1,tfumaczyĆ brak obecnoŚci
mediów na wspomnianei kon|e-
rencji prasowej?
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