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не е признак на сила, 
а на безразсъдство!
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"Като лекар и учен, който е имал привилегията да съдейства за открития, които правят
възможно изкореняването на сърдечно съдовите заболявания по естествен път и за
спасяването на милиони хора, аз Ви питам: възможно ли е тази война да не е в интерес на
борбата с "тероризма" или за завладяване на петролни находища, а за предпазване на най-
голямата инвестиционна индустрия- фармацевтичната - от рухване?"

Отворено писмо на Матиас Рат, доктор по
медицина, до Президента на САЩ Джордж
Буш и до хората от целия свят!

Милиони хора по целия свят започват да
осъзнават факта, че фармацевтичната

промишленост е една инвестиционна индустрия,
основаваща се на същест вуването на болестите.
Оцеляването на фармацевтичната индустрия е
заплашено от четири главни фактора:

1 Неразрешим бизнес конфликт. Същността
на фармацевтичната промишленост е

"бизнес с болести". Нейната основа е
възможността да се патентоват нови
синтетични лекарства, които са насочени само
срещу симптомите, а не срещу причинителя на
болестите. Непрекъснатото съществуване на
болестите и тяхното разпространяване е
предварително условие за по-нататъшен растеж
на тази промишленост. Профилактиката и
изкореняването на болестите подкопава
икономическата основа на този бизнес. 

2 Неразрешими юридически конфликти. Една
вълна от жалби на пациенти срещу

смъртоносните странични ефекти на
фармацевтичните лекарства заплашва да
парализира тази промишленост. На тези жалби
краят им не се вижда, тъй като страничните
ефекти на лекарствата са четвъртата от
водещите причини за смърт в
индустриализирания свят. (Списание на
Американската Медицинска асоциация, 15
април 1998 г.). Страничните ефекти на
фармацевтичните лекарства убиват ежегодно
повече американци, отколкото Втората
световна и виетнамската война, взети заедно.

3 Неразрешими етични конфликти.
Фармацевтичната промишленост се

сблъсква с един вътрешен конфликт между
поддържането на печалбите от таксите на
пациентите и посрещането на здравните нужди
на хората. В развиващите се страни
рентабилността на лекарствата е основен
фактор, който допринася за разпространението
на СПИН и други епидемии.

4 Неразрешими научни конфликти.
Напредъкът в изследването на витамините,

клетъчната медицина и естествената
жизнеспособност позволяват да се контролират
повечето от днешните най-разпространени
болести. Тези безопасни, ефективни и достъпни
естествени терапии се фокусират върху
профилактиката и изкореняването на болестите
- а не само върху облекчаването на симптомите.
Този факт и ниската рентабилност на тези
естествени подходи, които не подлежат на
патентоване, заплашват икономическата база
на фармацевтичния инвестиционен бизнес.

В ъпреки че сегашната криза е резултат от
много събития, нищо не застрашаваше

оцеляването на цялата фармацевтична
промишленост така, както скандалът около
лекарството за намаляване на холестерола
Байкол на фирмата Байер.

През август 2001 г. Байер трябваше да изтегли
своето водещо ново лекарство Байкол поради
това, че над 50 души вече бяха починали поради
приемането му и повече от 6 милиона пациенти
бяха заплашени от смъртоносните странични
ефекти, като рабдомиолиза (разлагане на
мускулната тъкан). Многонационалната
британска фармацевтична компания Смит

Клайн Бийчъм (SCB) беше глобалният партньор
на Байер в маркетинга. Байер - стогодишният
флагман на фармацевтичната промишленост  -
и британската SCB - вторият в света по
големина производител на лекарства - бяха
изправени пред жестоки съдебни процеси и
други опустошителни икономически
последствия:

• Над 7,000 пациенти от целия свят, вземащи
Байкол, започнаха индивидуални и групови
съдебни процеси срещу тези фармацевтични
компании.  

• Правителствените органи възбудиха съдебни
преследвания срещу ръководителите на тези
фармацевтични компании за крайна
небрежност. Тези ръководители са знаели за
смъртоносните странични ефекти и са
продължавали да настояват за високи
дозировки.

• Инвеститорите загубиха милиарди долари от
стойността на акциите, заплашвайки самото
съществуване на тези компании.

С кандалът Байкол беше само началото 
на "ефекта на доминото". За няколко

седмици многонационалните фармац евтични
компании бяха изправени пред съдебни
преследвания от пациенти, страдащи от тежки
странични ефекти при употреба на други
фармацевтични лекарства (бета блокери,
калциеви антагонисти, заместители на естроген
и др.).

Като цяло, фармацевтичната промишленост
беше изправена пред същата мрачна съдба, като
тютюневата промишленост, когато цели щати и
държави започнаха съдебно преследване за
щети, изчислени в милиарди. През август 2001
краят на фармацевтичната промишленост
изглеждаше по-близък от всякога. 

Н о на 11 септември 2001 г. всичко спря. На
този ден световното внимание беше

изместено от кризата, пред която бе изправена
тази промишленост. От тогава основната цел на
администрацията на Буш е да осигури
оцеляването на фармацевтичната
промишленост чрез: 

• Опити за преодоляване на неразрешимите
научни конфликти. Администрацията на Буш
е острието на международните усилия от
страна на фармацевтичната промишленост
да постави извън закона естествените терапии
в целия свят чрез злоупотреби с"Codex
Alimentarius" (стандарти за храните) на
Комисията на ООН 

• Опити за преодоляване на неразрешимите
етични конфликти. Последната
"облекчаваща" програма за борба със СПИН
в развиващите се страни е една дотационна
програма за производителите на лекарства
на стойност 15 милиарда долара. Като
пренебрегва ефективните естествени терапии
за преодоляване на имунната недостатъчност,
този план поддържа икономическата
зависимост от фармацевтичните компании. 

• Опити за преодоляване на неразрешимите
юридически конфликти. Основно положение
от "Закона за сигурност на Отечеството"
освобождава фармацевтичните компании от
отговорност за сегашни и бъдещи искове
относно качеството на ваксините. По-
нататъшните планове за "реформа в
медицинските съдебни спорове"  включват
ограничаване на съдебните преследвания за
отговорност за качеството на продукцията на
фармацевтичните компании.

• Опити за преодоляване на неразрешимия
бизнес конфликт. Този конфликт не може да
бъде разрешен, тъй като това ще разруши
самата природа на фармацевтичния "бизнес с
болестите".Единствената възможност на тази
промишленост да оцелее са
протекционистичните закони, които
изкуствено поддържат контрола върху
фармацевтичния  инвестиционен бизнес и
неговият глобален здравен монопол.

Войната срещу Ирак не е война за борба с
"тероризма" или завладяването на петролни
кладенци. Тази война е част от дългосрочната
стратегия на фармацевтичните  и
нефтопреработвателните инвеститорски
групировки за създаване на психологическо
състояние на страх с цел поддържане на
глобален контрол. 

Дългосрочните международни конфликти,
войните - даже използването на оръжия за
масово поразяване - може да се използват за
постигането на тази цел и да смачка всяка
опозиция.

Тази война не е признак на сила, а на
безразсъдство.

11 септември 2001 г.
2600 невинни хора загинаха в тази
трагедия. Същият брой хора умират от
страничните ефекти на предписаните им
лекарства на всеки десет дни (Източник:
JAMA, 15 април 1998 г.)

УРОЦИ ОТ ИСТОРИЯТА

Преди 70 години, през тази седмица, едно събитие
разтърси света и подготви сцената за последната
cветовна война. На 27 февруари 1933 г. зданието
на германския парламент, Райхстагът, беше
обхванат от пламъци.

Официалната версия, че атаката е извършена от
"терористи" скоро беше поставена под съмнение
в чужбина. Днес е факт, че опожаряването на
Райхстага е било използвано преднамерено като
претекст и че "законите за пълномощията",
последвали това събитие, са били подготвени
предварително.

След опожаряването на Райхстага:
•  гражданските права бяха отменени,
• бяха  приети законите за пълномощията,

включително Законът за защита на
Отечеството" ("Schutz von Heim und Reich").

Покушението срещу Райхстага през 1933 г.
създаде законовата основа за 12-годишната
диктатура и за Втората световна война. Главният
дарител беше ИГ- Фарбениндустри, най-големия
европейски нефтохимически картел, който се
стремеше към контрол над нефтената и
химическата промишленост в целия свят. 

Военният трибунал в Нюрнберг през 1946/47 г.
съди този картел за "завоюване", "кражба" и
"поробване" и - като резултат - той беше разделен
на Байер, БАСФ и Хьохст. 

Военният трибунал установи, че без тези
корпорации Втората световна война не би била
възможна. Главният прокурор на САЩ Телфорд
Тейлър заяви: "Ако тяхната вина не бъде
извадена на светло, те ще причинят на бъдещите
поколения още по-големи злини". 

"И тогава, и сега милиони скромни хора са
заплашени да бъдат управлявани погрешно от
техните правителства. И онези, които не учат
уроците на историята, са обречени да преживеят
това отново".

27 февруари 1933 г.
-Преди 70 години-

Сградата на Германския парламент,
Райхстага беше подпалена. Това събитие
създаде претекст за превръщането на
демокрацията в диктатура от страна на най-
големия европейски корпоративен картел. 

"Г-н Буш, в името на човечеството: Спрете тази война!"
Матиас Рат, доктор по медицина

Публикувано в                                  , 28 февруари 2003 г.

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

Д-р Матиас Рат е лекар и учен, който пръв
направи открития за естествения контрол на
сърдечно-съдовите заболявания и рака. Той е
член на Ню-Йоркската академия 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 представляват
заплаха за цели индустрии. Един ден е възможно
дори да се водят войни, за да се предотврати
широкият прием на тези открития. Тогава е
времето, когато трябва да се
противопоставите!" - Това време настъпи. 


