
На Световната среща на високо равнище
присъстваха над сто държавни ръководители.
Много държави започнаха да се придържат към
този план и въведоха политика на опазване на
здравето с естествени средства, за да подобрят
здравето на своите народи. Забележителни
примери за това са:

• Йордания. Всички ученици и студенти ще
получават безплатна витаминна добавка,
съдържаща витамин C, B-витамини, витамин
D, фолиева киселина и желязо. 

• Обединени арабски емирства. В Дубай ще бъде
изграден Град на естественото здраве на

стойност 1.8 милиона долара, за да изучава и
промотира алтернативни здравни програми за
хората в Арабските емирства.

• Южна Африка. Правителството на Южна
Африка призна особено важната роля на
микроелементите в храната за усилване на
имунната система при борбата й със заразни
болести, като туберкулоза и СПИН. В цялата
страна хлябът ще бъде обогатен с витамини, за
да се защити най-бедната част от населението
от недохранване.

• Други африкански държави. Държавите в
района на Сахара: Лесото, Малави, Мозамбик,

Свазиленд, Замбия и Зимбабве и Ангола
внедряват на териториите си подобни
хранителни програми, насочени към
обществото.

• Организацията за прехрана и земеделие на
ООН (ФАО) започна през ноември 2002 г.
международна кампания "Храната е първото
лекарство срещу вируса на ХИВ/СПИН". 

Осъществявайки тези програми за борба срещу
сърдечно-съдовите болести, рака и заразните
болести - включително СПИН, тези страни

използваха научна информация, която вече е на
разположение. Например, изследвания,
публикувани в Протоколите на Националната
Академия на науките на САЩ доказват, че
витамин C сам по себе си е способен да
възпрепятства активността на вируса на ХИВ с
повече от 99% (!).

Повече информация и копия от изследванията
можете да намерите и свалите от уебсайта по-
долу.

"Тази обществена информационна дейност се финансира от стотици хиляди пациенти, които вече са получили помощ по здравни програми за природосъобразно лечение."

Ню Йорк Таймс                                , 2 февруари 2003 г.

1Здравето е основно човешко право. Всеки човек
може да се възползва от това си право без

каквито и да било ограничения. На обществените
институции и частните организации трябва да се
търси сметка дали осигуряват животоспасяваща
медицинска информация на хората по света.
Възпрепятстването на това право на важна
здравна информация за всеки представлява
престъпление против хуманността.

2 Днес доброто здраве не е по възможностите на
всяко човешко същество по основателни

причини. Това са социалната несправедливост,
военните конфликти и други. Друга съществена
причина е фактът, че най-печелившата
промишленост на земята - фармацевтичната - е
една инвестиционна промишленост, която се
подхранва от съществуването и продължаването
на съществуването на болестите - въпреки
декларациите в обратния смисъл. Евтината
профилактика, лечението и премахването на
болестите заплашват този многомилиарден
фармацевтичен "бизнес с болести".

3 Повечето усилия за подобряване на здравето в
глобален мащаб засега пропадат. Усилието на

Световната здравна организация с Програмата
"Здраве за всички хора до 2000 г." не успя да
постигне целите си, тъй като не се разграничи
ясно от глобалния "бизнес с болести". Вместо да
използва глобалния напредък на медицината, тя
се съсредоточи върху административни промени
в управлението на здравеопазването.

4 Напредъкът в областта на опазването на
здравето с естествени средства, постигнат през

последните години, ще намали случаите на най-
разпространените болести в

индустриализираните страни и в развиващия се
свят до част от днешната им честота. Основна
причина за най-разпространените заболявания в
света е хроничният недостиг на микроелементи в
храната, които са важни за оптималния енергиен
метаболизъм на клетките, както и за оптималната
стабилност на съединителната тъкан.

5 В индустриализирания свят най-честите
причини за смърт са инфарктите, рака,

инсултите, диабета и високото кръвно налягане.
Като се използват наличните знания от
изследванията за хранителната ценност на
продуктите и клетъчната медицина, тези здравни
рискове могат да се намалят значително и стотици
милиони хора да бъдат спасени.

6 По данни на организациите на ООН в
развиващия се свят два милиарда души страдат

от недостиг на микроелементи. Авитаминозата е
основната причина, която води до ослепяване на
милиони и до разпространяване на заразните
болести - включително СПИН - сред стотици
милиони хора поради влошени защитни
механизми на организма на клетъчно ниво.  Ако
се използват днешните възможности на
постиженията на медицината на храненето, в
развиващия се свят могат да бъдат спасени
милиарди хора.

7 Изкореняването на най-разпространените днес
здравни проблеми зависи само от един фактор:

колко бързо може да се разпространи
информацията за този пробив в опазването на
здравето с естествени средства. Научното знание
за ефективно побеждаване на тези болести
съществува и основните хранителни вещества,
необходими за предотвратяване на тези

медицински състояния, могат да се произведат на
ниска цена, във всякакви количества и навсякъде
по света, но разпространението на
животоспасяващата информация до хората по
целия свят се възпрепятства.

8 Фармацевтичната промишленост се опитва да
защити глобалния пазар на лекарства, като

поставя естествените лекарства извън закона.
Ефективните, непатентовани и достъпни
естествени медицински подходи заплашват
самото съществуване на фармацевтичната
промишленост. Възлизащият на трилиони долари
световен фармацевтичен пазар зависи от
синтетичните лекарства, осигуряващи
изключително висока възвръщаемост на
инвестициите, чиято основа е патентоването на
тези лекарства.
За да запазят съществуването на
фармацевтичната промишленост като най-
печеливша промишленост на света, големите
корпорации са започнали световна битка, която
цели да постави извън закона информацията за
опазването на здравето с естествени средства. 
С тази цел фармацевтичната промишленост
злоупотребява с дъщерната организация на ООН
(Codex Alimentaris Commission) за разработване
на хранителните стандарти и с други национални
и международни органи.

9 Хората по целия свят са изправени пред една от
най-големите заплахи в човешката история.

Печалбарските интереси на неколцината
акционери заплашват правото на здраве и живот
на милиарди хора. Целите на тези две
заинтересувани групи са несъвместими по самата
си природа. В тази борба за спасяване на живота
на хората срещу печалбите от патентованите

лекарства всяко правителство, всяка обществена
или частна организация трябва да вземе решение
на коя страна ще застане. И ще отговаря пред
историята.

10 Целта "Здраве за всички хора до 2020 г." е
поставена. Необходимо е едно световно

усилие, за да се подпомогне разпространението на
предимствата на опазването на здравето с
естествени средства във всяка страна. 
Аз призовавам
• Организациите на ООН и другите

международни организации да съдействат на
политиката за опазване на здравето с естествени
средства по всякакъв възможен начин;

• Политиците във всички страни да включат
опазването на здравето с естествени средства
като неразделна част от националната здравна
политика;

• Професионалните медици да използват
подходите на опазването на здравето с
естествени средства за подобряване на здравето
на своите пациенти. Призовавам всеки човек да
разпространява тази животоспасяваща
информация, за да защити своя живот и живота
на милиони други.

Матиас Рат - доктор на медицинските науки
Световна среща на високо равнище,
Йоханесбург 2002 г.

Постигането на добро здраве с естествени средства за всички хора до 2020г. е постижимо!

Make Health - Not War!

Всяка страна, която приеме национална
политика, основаваща се на ефективната терапия
с естествени средства, е пирон в ковчега на
фармацевтичния "бизнес с болести". В
глобалната битка между естественото здраве и
финансовите интереси на фармацевтичните
компании може да има само един победител.
Това е така, защото заинтересуваните
фармацевтични групи са поставили свои лобисти
на ключови политически позиции:

•Джордж Буш и Тони Блеър са ръководители на
двете водещи държави- износителки на
фармацевтични продукти. Те са и най-
яростните защитници на войната.

•Доналд Ръмсфелд е главен изпълнителен
директор и член на борда на няколко
мултинационални фармацевтични компании

(Sierle, Gilead и др.). Сега той е най-свирепия
защитник на войната в администрацията на
Буш и казва къде и докога да падат бомбите.

Сега фактите по-долу се появяват в нова
светлина:

•Фармацевтичната промишленост беше
единствената от големите промишлени
групировки, спонсорираща военната програма
на администрацията на Буш по време на
изборите през 2002 г.

•Първите облагодетелствани от "Закона за
сигурност на Отечеството" бяха
фармацевтичните компании, които получиха
гарантиран имунитет против страничните
ефекти на техните продукти! 

•В своя "Доклад за състоянието на Съюза"

Президентът Буш не подкрепи опазването на
здравето с естествени средства, но обеща 400
милиарда долара (!) субсидии за
фармацевтичните компании под прикритието
на Медикеър.

•Даже изненадващата помощ от 14 млрд. долара
за лечение на СПИН в Африка ще
облагодетелства основно фармацевтичните
компании, а не африканските народи. Въпреки
ефективните и достъпни алтернативи те ще
бъдат държани в зависимост от
фармацевтичния картел.

Д-р Матиас Рат е лекар и учен, който
направи пробив в областта на контрола
върху сърдечно-съдовите заболявания и
рака с естествени средства. Той е член на
Ню Йоркската Aкадемия на науките и на
други известни научни организации. Преди
10 години покойният д-р Линус Полинг -
лауреат на Нобелова награда по химия и за
мир, заяви: "Вашите открития са толкова
важни за милиони хора, че заплашват цели
индустрии. Един ден е възможно дори да се
водят войни, за да може този пробив да се
приеме навсякъде. Сега е времето, когато
трябва да се противопоставите!" - Това време
настъпи.

"Правете здраве, а не война" - Матиас Рат - доктор на медицинските науки

За повече информация: www.dr-rath-health-foundation.org

Отворено писмо на Матиас Рат- доктор на
медицинските науки, до Президента на САЩ

Джордж Буш, до световните лидери,
до американския народ и хората по света

В навечерието на една възможна световна война Ви призовавам да спрете всякакви военни действия! Правете
здраве, а не война! Тази война не е в интерес на хората по света, а на специално заинтересувани групи - освен
групите от петролната промишленост - от фармацевтичната промишленост. Или, може би, е съвпадение това,
че фармацевтичната промишленост - а не петролната - беше главният спонсор на "военния дневен ред" по
време на последните избори в САЩ през ноември 2002 г.?

В началото на 21 век човечеството стои на кръстопът. Напредъкът в областта на опазването на здравето с
естествени средства ще спаси живота на милиони, но заплашва самото съществуване на инвестициите във
фармацевтичния бизнес, възлизащ на трилиони долари, който се основава на патенти и на съществуването
на болестите. Цялата тази промишленост е в бой за оцеляване. Една продължителна световна криза и
орязването на гражданските права е спасение за тях.

Народът на Америка, хората по целия свят се нуждаят от стратегически план за борба с тези специални
интереси, за спиране на тяхното финансиране и за осигуряване на траен мир и здраве за тази планета. Този
план беше представен на световната среща на високо равнище в Йоханесбург през август 2002 г. и сега се
прилага във все повече и повече страни.

Правете здраве, а не война!

Много държави се възползват от този пробив:

Защо фармацевтичната промишленост поддържа дневния ред на войната:


