
Mnohé zemû jiÏ uvedené pfielomové vûdecké objevy implementují:

„„VV  ppfifieeddvveeããeerr  mmooÏÏnnéé  ssvvûûttoovvéé  vváállkkyy  vvááss  vvyyzz˘̆vváámm,,  zzaassttaavvttee  vvee‰‰kkeerréé  vvoojjeennsskkéé  aakkccee!!  NNaammííssttoo  rroozzddmm˘̆cchháávváánníí  
vváálleeããnn˘̆cchh  ppllaammeennÛÛ  bbyyssttee  mmûûllii  uuããiinniitt  vv‰‰ee,,  ccoo  jjee  vvee  vvaa‰‰iicchh  ssiilláácchh,,  pprroo  zzlleepp‰‰eenníí  zzddrraavvíí  lliiddíí..  NNyynnûûjj‰‰íí  vváállkkaa  nneenníí  vv
zzáájjmmuu  lliiddssttvvaa  ttééttoo  ppllaanneettyy,,  nn˘̆bbrrÏÏ    sslloouuÏÏíí  uurrããiitt˘̆mm  zzáájjmmoovv˘̆mm  sskkuuppiinnáámm,,  kk  nniimmÏÏ  ffaarrmmaacceeuuttiicckk˘̆  pprrÛÛmmyyssll  nnáálleeÏÏíí
sstteejjnnoouu  mmûûrroouu  jjaakkoo  pprrÛÛmmyyssll  rrooppnn˘̆..  NNeebboo  ssee  jjeenn  jjaakkoouussii  sshhooddoouu  ookkoollnnoossttíí  ssttaall  ffaarrmmaacceeuuttiicckk˘̆  pprrÛÛmmyyssll,,  aa  nniikkoollii
rrooppnn˘̆,,  hhllaavvnníímm  ppooddppoorroovvaatteelleemm  „„pprrooggrraammuu  vváállkkyy““  vv  pprrÛÛbbûûhhuu  ppoosslleeddnníícchh  vvoolleebb  vvee  SSppoojjeenn˘̆cchh  ssttáátteecchh  vv  lliissttoo--
ppaadduu  22000022??

NNaa  ppooããááttkkuu  jjeeddeennaaddvvaaccááttééhhoo  ssttoolleettíí  ssee  lliiddssttvvoo  oocciittlloo  nnaa  kkfifiiiÏÏoovvaattccee..  PPookkrrookk  vv  oobbllaassttii  ppfifiiirroozzeennééhhoo  zzddrraavvíí  ddookkááÏÏee
zzaacchhrráánniitt  mmiilliióónnyy  ÏÏiivvoottÛÛ,,  ppfifiiittoomm  vv‰‰aakk  zzáárroovveeÀÀ  oohhrrooÏÏuujjee  ssaammuu  eexxiisstteennccii  ffaarrmmaacceeuuttiicckkééhhoo  pprrÛÛmmyysslluu,,  jjeennÏÏ  ppooããííttáá
ssvvéé  zziisskkyy  vv  mmnnoohhaa  mmiilliiaarrddáácchh  ddoollaarrÛÛ  aa  ooppíírráá  ssee  oo  ppaatteennttoovvaatteellnnéé  lléékkyy  aa  ddaall‰‰íí  ttrrvváánníí  „„oobbcchhoodduu  ss  nneemmoocceemmii““..
CCeell˘̆  tteennttoo  pprrÛÛmmyyssll  ssvvááddíí  bboojj  oo  ssvvéé  ppfifieeÏÏiittíí..  KK  zzaabbeezzppeeããeenníí  vvllaassttnníícchh  ppoozziicc  hhooddlláá  vvyyuuÏÏíítt  zzbbyytteeããnnoouu  mmeezziinnáárrooddnníí
kkrriizzii  aa  oommeezzeenníí  oobbããaannsskk˘̆cchh  pprráávv..  

AAmmeerriicckk˘̆  lliidd  aa  lliidd  cceellééhhoo  ssvvûûttaa  ppoottfifieebbuujjee  ssttrraatteeggiicckk˘̆  pplláánn,,  aabbyy  ss  jjeehhoo  ppoommooccíí  ssvveeddll  úússppûû‰‰nn˘̆  zzááppaass  ss  ttoouuttoo  zzáájj--
mmoovvoouu  sskkuuppiinnoouu,,  zzbbaavviill  jjii  jjeejjíí  ffiinnaannããnníí  zzáákkllaaddnnyy  aa  zzaabbeezzppeeããiill  pprroo  nnaa‰‰ii  ppllaanneettuu  ddlloouuhhooddoobb˘̆  mmíírr  aa  zzddrraavvíí..  TTeennttoo
pplláánn  bbyyll  ppfifieeddllooÏÏeenn  nnaa  SSvvûûttoovvéémm  ssuummmmiittuu  vv  JJoohhaannnneessbbuurrgguu  vv  ssrrppnnuu  22000022  aa  vv  ssoouuããaassnnéé  ddoobbûû  jjee  uusskkuutteeããÀÀoovváánn
vv  mmnnoohhaa  zzeemmíícchh..““  

1 Zdraví je základním lidsk˘m právem. KaÏdá
osoba má nárok doÏadovat se tohoto práva bez

pfiekáÏek. Je odpovûdností vefiejn˘ch institucí i sou-
krom˘ch organizací podávat lidem celého svûta
informace vedoucí k záchranû Ïivota. Bránûní tomu-
to právu na zásadní zdravotní informace pro v‰echny
je zloãinem proti lidskosti.

2 V dne‰ní dobû není zdraví z mnoha pfiíãin
dostupné v‰em lidsk˘m bytostem. K tûmto pfiíãi-

nám se fiadí sociální bezpráví a váleãné konflikty.
Dal‰í v˘znamnou pfiíãinou je skuteãnost, zû farma-
ceutick˘ prÛmysl, nejziskovûj‰í prÛmysl na celé
zemûkouli, je investiãním odvûtvím, zaloÏen˘m na
existenci a dal‰ím trvání chorob - a to navzdory
v‰em prohlá‰ením tvrdícím opak. Levná prevence,
léãba a odstraÀování chorob za pomoci nepatento-
vateln˘ch pfiirozen˘ch léãebn˘ch prostfiedkÛ tento
miliardáfisk˘ „obchod s nemocemi“ ohroÏují.

3 Vût‰ina snah o zlep‰ení zdraví v globálním
mûfiítku byla doposud provázena nezdarem.

KampaÀ Svûtové zdravotnické organizace „Zdraví
pro v‰echny do roku 2000“ nemohla dosáhnout
svého cíle, protoÏe se jasnû nedistancovala od glo-
bálního „obchodu s nemocemi“. Soustfiedila se na
administrativní zmûny ve zdravotní péãi namísto
toho, aby vyuÏila pfiínosÛ vûdeckého pokroku v
oboru pfiírodní medicíny.

4 Bûhem posledních let byl v oboru pfiírodní
medicíny uãinûn pokrok, kter˘ sníÏí v˘skyt en-

demick˘ch chorob v industrializovan˘ch zemích i v
rozvojovém svûtû na pouh˘ zlomek jejich nynûj‰ího
roz‰ífiení. Prvotní pfiíãinou nejobvyklej‰ích zdravot-
ních problémÛ svûta je chronick˘ nedostatek mikro-
nutrientÛ, ãili v˘Ïivov˘ch látek, které jsou zásadní
pro optimální bunûãn˘ metabolismus a optimální
stabilitu pojivové tkánû.

5 V industrializované ãásti svûta tvofií hlavní
pfiíãiny úmrtí srdeãní infarkty, rakovina, mrtvi-

ce, cukrovka a vysok˘ krevní tlak. S vyuÏitím
vûdeck˘ch poznatkÛ z v˘zkumu látek zaji‰Èujících
vitalitu bunûk a z oboru bunûãné medicíny lze tato
onemocnûní v˘znamnû omezit a zachránit milióny
ÏivotÛ.

6 V rozvojové ãásti svûta trpí podle údajÛ
Organizace spojen˘ch národÛ nedostatkem

mikronutrientÛ dvû miliardy lidí. Avitaminóza je
pfiíãinou slepoty miliónÛ lidí a u stamiliónÛ lidí
zvy‰uje náchylnost k infekãním chorobám, jako je
AIDS, neboÈ v jejich tûle je naru‰en obrann˘ systém
bunûk. S vyuÏitím jiÏ dnes dostupn˘ch vûdeck˘ch
poznatkÛ o látkách zaji‰Èujících vitalitu bunûk a o
pfiirozen˘ch léãebn˘ch metodách by bylo moÏno v
rozvojovém svûtû zachránit miliardy lidsk˘ch
ÏivotÛ. 

7 Vym˘cení dne‰ních nejobvyklej‰ích zdravotních
problémÛ závisí na jediném faktoru: na tom,

jak rychle lze celosvûtovû roz‰ífiit informace o
pfielomov˘ch objevech v oblasti pfiirozeného zdra-

ví. PfiestoÏe jsou k dispozici vûdecké poznatky pro
efektivní boj s tûmito chorobami a pfiestoÏe lze s
nízk˘mi náklady produkovat v libovolném mnoÏství
a kdekoli na svûtû esenciální nutrienty k prevenci
tûchto onemocnûní, jsou ‰ífiení tûchto informací
vedoucích k záchranû lidsk˘ch ÏivotÛ kladeny
pfiekáÏky.

8 Farmaceutick˘ prÛmysl se snaÏí chránit svÛj
globální trh patentovateln˘ch syntetick˘ch far-

maceutick˘ch produktÛ úsilím o postavení pfiiro-
zen˘ch léãebn˘ch prostfiedkÛ mimo zákon. Úãinné
nepatentovatelné a finanãnû dostupné metody
pfiirozeného zdraví ohroÏují samu existenci farma-
ceutického prÛmyslu. Multimiliardáfisk˘ globální
farmaceutick˘ trh je závisl˘ na syntetick˘ch léãi-
vech, která díky své patentovatelnosti pfiiná‰ejí
pfiemr‰tûnû vysoké zisky. Pro zaji‰tûní dal‰í 
existence farmaceutického prÛmyslu jakoÏto nejzi-
skovûj‰ího odvûtví na Zemi  rozpoutaly nadnárod-
ní farmaceutické skupiny globální kampaÀ, která
má postavit mimo zákon ‰ífiení informací o pfiiroze-
ném zdraví. S tímto cílem farmaceutick˘ prÛmysl
dokonce zneuÏívá Komise Codex Alimentarius
OSN i dal‰ích národních a mezinárodních orgánÛ.

9 Národy svûta ãelí jednomu z nejnaléhavûj‰ích
problémÛ ve své historii. KvÛli ziskov˘m

zájmÛm hrstky akcionáfiÛ je ohroÏeno právo na
zdraví a Ïivot mnoha miliard lidí. Cíle tûchto dvou
zájmov˘ch skupin jsou navzájem nesluãitelné. V

globální sráÏce mezi zdravím a lidsk˘m Ïivotem na
stranû jedné a ziskov˘mi zájmy na patentovan˘ch
léãivech na stranû druhé si musí kaÏdá vláda a
kaÏdá vefiejná i soukromá instituce zvolit, na kterou
stranu se postaví. Za své rozhodnutí se budou zod-
povídat dûjinám!

10 Cíl „Zdraví pro v‰echny do roku 2020" je
dosaÏiteln˘. V tomto okamÏiku je na‰ím úko-

lem vyvinout celosvûtové úsilí k propagaci skuteã-
nosti, Ïe vitamíny a dal‰í metody pfiírodní medicíny
mají Ïivotní dÛleÏitost pro na‰e zdraví. Vyz˘vám

• Organizaci spojen˘ch národÛ a ostatní meziná-
rodní organizace, aby v‰emi dostupn˘mi pro-
stfiedky podporovaly politiku pfiirozeného zdraví;

• politiky v‰ech zemí, aby zakotvili pfiirozené 
léãebné metody jako základ politiky zdravotní
péãe ve sv˘ch zemích;

• v‰echny zdravotnické profesionály, aby ke
zlep‰ení zdraví sv˘ch pacientÛ vyuÏívali zásad 
pfiirozeného zdraví.

Vyz˘vám v‰echny Ïeny a muÏe, aby dále pfiedáva-
li tyto informace slouÏící k záchranû Ïivota, a chrá-
nili tím svÛj vlastní Ïivot a Ïivot dal‰ích miliónÛ lidí.

Matthias Rath, M.D. 

Svûtov˘ summit, 
Johannesburg 2002 

Svûtového summitu se zúãastnilo více neÏ sto hlav
státÛ. Mnohé státy se k popsanému plánu pfiikloni-
ly a schválily politiku pfiirozeného zdraví v zájmu
zlep‰ení zdraví sv˘ch obãanÛ. K v˘znaãn˘m
pfiíkladÛm náleÏí tyto:

• Jordánsko. V‰echny ‰kolou povinné dûti a stu-
denti budou zdarma dostávat vitamínové doplÀ-
ky s obsahem vitamínu C, vitamínové skupiny B,
vitamínu D, kyseliny listové a Ïeleza.

• Spojené arabské emiráty. V Dubaji bude nákla-
dem 1,8 miliardy eur zfiízeno mûsteãko „Natural

Health City“ urãené ke studiu a podpofie pro-
gramÛ alternativní zdravotní péãe pro obãany
Arabsk˘ch emirátÛ.

• Jihoafrická republika. Jihoafrická vláda uznala
rozhodující úlohu mikronutrientÛ pfii posilování
imunitního systému a v boji proti infekãním cho-
robám, vãetnû tuberkulózy a AIDS. V celonárod-
ním mûfiítku bude chléb obohacován vitamíny,
aby nejchud‰í vrstvy populace byly chránûny
pfied nesprávnou v˘Ïivou a náchylností k infek-
cím.

• Ostatní africké státy. Subsaharské státy Lesotho,
Malawi, Mozambik, Svazijsko, Zambie, Zim-
babwe a Angola zfiizují na celostátní úrovni
podobné zdravotní programy zamûfiené na své
obãany. 

Organizace pro v˘Ïivu a zemûdûlství OSN (FAO)
zahájila v listopadu 2002 mezinárodní kampaÀ
pod názvem „V˘Ïiva je nejlep‰ím lékem v boji s
HIV/AIDS”.

V rámci tûchto programÛ vyuÏívají uvedené zemû
dnes jiÏ dostupn˘ch vûdeck˘ch informací pro boj
proti kardiovaskulárním chorobám, rakovinû a
infekãním onemocnûním, vãetnû AIDS. Kupfiíkladu
studie  puplikované v Aktech Národní akademie
vûd USA prokazují, Ïe samotn˘ vitamín C je 
schopen o více neÏ 99% zpomalit aktivitu viru HIV.

Dal‰í informace a v˘znamné studie lze nalézt na
níÏe uveden˘ch internetov˘ch stránkách, odkud si
je zájemci mohou i stáhnout.

KaÏdá zemû, která pfiijme národní politiku
zaloÏenou na úãinn˘ch pfiirozen˘ch terapiích, je
hfiebíkem vraÏen˘m do rakve farmaceutického
obchodu s nemocemi. V globální bitvû mezi pfiiro-
zen˘m zdravím a finanãními zájmy farmaceu-
tick˘ch spoleãností mÛÏe vyhrát jen jedna strana.
Právû proto ti, ktefií tahají za nitky v pozadí farma-
ceutického prÛmyslu, umístili své lobbisty do
klíãov˘ch politick˘ch pozic:

• George Bush a Tony Blair jsou vedoucími
pfiedstaviteli dvou hlavních exportérsk˘ch zemí v
oboru farmaceutick˘ch produktÛ. Patfií také k
nejagresivnûj‰ím propagátorÛm války.

• Donald Rumsfeld byl generálním fieditelem a 
ãlenem pfiedstavenstva nûkolika nadnárodních

farmaceutick˘ch spoleãností (Searle, Gilead
atd.). Dnes je z nûj jeden z nejohnivûj‰ích
zastáncÛ války v Bushovû administrativû a roz-
hoduje o tom, zda a jak dlouho budou padat
bomby.

Války, dlouhodobé mezinárodní krize a omezování
obãansk˘ch práv tûmto zájmov˘m skupinám pro-
spívají. V novém svûtle se nyní jeví následující fakta:

• Farmaceutick˘ prÛmysl je nejvût‰í samostatnou
odvûtvovou skupinou, která bûhem voleb v listo-
padu 2002 podporovala váleãn˘ program
Bushovy administrativy.

• Farmaceutické spoleãnosti jako první tûÏily ze
Zákona o bezpeãnosti vlasti (Homeland Security

Act), kdyÏ získaly garantovanou imunitu v pfiípa-
dech soudních Ïalob pro tûÏké vedlej‰í úãinky
jejich produktÛ, které byly proti nim vzneseny!

• Ve Zprávû o stavu Unie nepodpofiil prezident
Bush úãinnou pfiirozenou péãi o zdraví, n˘brÏ
pfiislíbil dotaãní program pro farmaceutické spo-
leãnosti v objemu 400 miliard USD (!), a to pod
plá‰tíkem zdokonalení zdravotního poji‰tûní.

• A dokonce i pfiekvapivá podpora ve prospûch
léãby AIDS v Africe ve v˘‰i 15 miliard USD pÛjde
primárnû ve prospûch farmaceutick˘ch spoleãno-
stí a nikoli africk˘ch národÛ. Tito lidé budou pfies
existenci cenovû dostupn˘ch alternativních terapií
uvedeni do závislosti na farmaceutickém kartelu.

Zdraví pro v‰echny do roku 2020 je moÏné!

Make Health – Not War!
Uzdravujte, neválãete!

Dr. Matthias Rath je lékafi a vûdec, kter˘ stál v ãele
pfielomov˘ch vûdeck˘ch objevÛ v oboru pfiirozené
kontroly kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Je 
ãlenem Newyorské akademie vûd a dal‰ích uzná-
van˘ch vûdeck˘ch organizací. 
Pfied deseti lety dnes jiÏ zesnul˘ Dr. Linus Pauling,
nositel Nobelovy ceny za chemii a mír, prohlásil:
„Va‰e objevy jsou natolik v˘znamné pro milióny lidí,
Ïe pfiedstavují hrozbu pro celá prÛmyslová odvûtví.
Jednoho dne mohou dokonce vypuknout války jen
proto, aby se zabránilo v‰eobecnému pfiijetí tûchto
pfielomov˘ch objevÛ. AÏ k tomu dojde, musíte povstat
a pozvednout svÛj hlas!" Tato doba nyní nade‰la!

""MMaakkee  HHeeaalltthh  --  NNoott  WWaarr!!""  MMaatttthhiiaass  RRaatthh,,  MM..DD..
Dal‰í informace: www.dr-rath-health-foundation.org

Otevfien˘ dopis Matthiase Ratha M.D.
prezidentovi Spojen˘ch státÛ americk˘ch Georgi Bushovi, 

vedoucím pfiedstavitelÛm svûta, 
americkému lidu a lidem celého svûta

Otevfien˘ dopis zvefiejnûn˘ deníkem v nedûli 2. února 2003

Zlep‰ete zdraví sv˘ch obãanÛ a rozbijte farmaceutick˘ kartel! Pfiipojte se k na‰í kampani „Zdraví pro v‰echny do roku 2020“! 
• Nav‰tivte na‰e internetové stránky a seznamte se s podobn˘mi strategiemi 

pfiirozeného zdraví v ostatních zemích.

• Informujte své politické pfiedstavitele a podporujte vládu své zemû pfii realizaci programÛ
pfiirozeného zdraví jakoÏto základu nov˘ch nezávisl˘ch systémÛ zdravotní péãe.

• Kontaktuje nás a pomozte rozvíjet místní a národní projekty v
oblasti v˘chovy, zdravotní péãe a zdravotní politiky.

• Kontaktuje nás, pokud máte zájem o pomoc pfii ‰ífiení tûchto
informací vedoucích k záchranû Ïivota ve va‰í fieãi a ve va‰í zemi.

Tuto vefiejnou informaãní sluÏbu hradí milióny pacientÛ, kter˘m jiÏ programy pfiirozeného zdraví pomohly. 
Podpofite prosím i vy pfiíspûvky tuto globální kampaÀ (dal‰í informace najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách).

Pro farmaceutick˘ prÛmysl podporuje váleãn˘ program:


