
Pane Bushi - tato válka 
není výrazem síly, 
ale zoufalství!

Další informace: www.dr-rath-health-foundation.org

"Jako lékař a vědec, jemuž se dostalo výsady přispět k objevům umožňujícím vykořenit kardio-
vaskulární choroby přirozenými prostředky a zachránit milióny životů, se Vás ptám: Není sku-
tečnost taková, že se tato válka nevede proti "terorismu" ani za dobytí ropných polí, nýbrž ve
jménu ochrany největšího investičního odvětví - farmaceutického průmyslu - před zhroucením?"

Otevřený dopis Matthiase Ratha, M.D.,
prezidentovi Spojených států amerických 
Georgi Bushovi a lidem celého světa!

M ilióny lidí na celém světě si začínají uvě-
domovat, že farmaceutický průmysl je

investiční odvětví založené na trvalé existenci
chorob. 

Přežití investičního odvětví farmaceutiky
ohrožují čtyři hlavní faktory: 

1 Neřešitelný ekonomický konflikt. Investi-
ční odvětví farmaceutiky je svou povahou

"obchod s nemocemi". Jeho základem je patentova-
telnost nových syntetických léčiv, která jsou
zaměřena pouze na postižení symptomů, neodstra-
ňují však vlastní příčiny onemocnění. Pokračování
existence chorob a jejich expanze je předpokladem
podmiňujícím další rozvoj odvětví. Prevence a
vymýcení chorob podkopává ekonomickou základ-
nu tohoto oboru podnikání.

2 Neřešitelné právní konflikty. Vlna soud-
ních sporů, vedených pacienty v případech

smrtících vedlejších účinků farmaceutických drog,
hrozí ochromit toto odvětví. Ukončení těchto soud-
ních sporů je v nedohlednu, neboť vedlejší účinky
léčiv jsou čtvrtou z hlavních příčin úmrtí v indu-
strializovaném světě (Journal of the American
Medical Association, 15.4.1998). Vedlejší účinky
farmaceutických drog zabíjejí každoročně více Ame-
ričanů, než jich zahubila 2. světová válka a válka ve
Vietnamu dohromady.

3 Neřešitelné etické konflikty. Farmaceutický
průmysl čelí svému vlastnímu vnitřnímu kon-

fliktu mezi udržováním zisků z poplatků pacientů a
naplněním lidské potřeby zdraví. V rozvojových
zemích se ziskovost léčiv stala významným faktorem
přispívajícím k šíření AIDS a jiných epidemií. 

4 Neřešitelné vědecké konflikty. Pokrok ve
výzkumu vitamínů, v buněčné medicíně a

přirozeném zdraví umožňuje zvládat většinu dnes
obvyklých onemocnění. Tyto bezpečné, efektivní a
cenově dostupné terapie se zaměřují na prevenci a
odstranění chorob – nejen na zmírňování symp-
tomů. Tato skutečnost i nízká míra ziskovosti těchto
nepatentovatelných přirozených metod ohrožují
ekonomickou základnu podnikání v investičním
odvětví farmaceutiky.

K součásti krizi vedla řada událostí, žádná
z nich však neohrozila přežití celého far-

maceutického průmyslu natolik jako skandál
kolem Baycolu, léku společnosti Bayer, urče-
ného ke snižování hladiny cholesterolu.

V srpnu 2001 byla společnost Bayer nucena
stáhnout svůj prestižní nový lék Baycol,
protože v důsledku jeho užívání již zemřelo
více než 50 lidí a více než 6 miliónů pacientů
je vystaveno riziku drastických vedlejších
účinků v podobě rhambdomyolýzy (rozpouštění
svalové tkáně). Globálním marketingovým
partnerem společnosti Bayer byla britská nad-
národní farmaceutická společnost Smith
Kline Beecham (SKB). 

Společnost Bayer, sto let stará vlajková loď
farmaceutického průmyslu, a britská SKB,
druhý největší producent léčiv na světě, čelily
ochromujícím právním sporům a dalším
ničivým důsledkům:

• Více než 7 000 pacientů z celého světa užívají-
cích Baycol podalo na tyto farmaceutické společ-
nosti individuální a skupinové žaloby.

• Státní orgány podaly trestní žaloby na vedoucí
pracovníky těchto farmaceutických společností
pro hrubou nedbalost. Tito vedoucí pracovníci
věděli o smrtících vedlejších účincích, a přesto
nadále vyvíjeli tlak na zvyšování dávek.

• Investoři přišli o miliardy dolarů na hodnotě
akcií, což znamenalo ohrožení samotného přežití
těchto společností.

S kandál kolem léku Baycol byl jen počát-
kem dominového efektu. Během několika

týdnů čelila řada nadnárodních farmaceutických
společností žalobám pacientů trpících krutými ved-
lejšími účinky užívání jiných farmaceutických drog
(beta-blokátory, antagonisté kalcia, substituty estro-
genu apod.). 

Farmaceutický průmysl jako celek má tedy
před sebou stejně pochmurný osud jako tabá-
kový průmysl, kde celé státy či členské státy
federací žalují tabákové společnosti o náhrady
škod v řádech miliard. V srpnu 2001 se konec
farmaceutického průmyslu zdál blíž než kdy-
koli předtím.

V še se ale zastavilo dnem 11. září 2001. V
tento den se globální pozornost obrátila

stranou od krize stojící před tímto odvětvím.

Od té doby se hlavním cílem Bushovy admini-
strativy stalo zajistit přežití farmaceutického
průmyslu následujícími prostředky:

• Pokusy překonat neřešitelné vědecké kon-
flikty. Bushova administrativa razí cestu mezi-
národním snahám farmaceutického průmyslu
postavit přirozené zdravotní terapie v celosvěto-
vém měřítku mimo zákon zneužíváním Komise
OSN "Codex Alimentarius" (pro potravinové stan-
dardy).

• Pokusy překonat neřešitelné etické kon-
flikty. Nedávný program "pomoci" v boji proti
AIDS v rozvojových zemích představuje dotační
program v objemu 15 miliard USD pro výrobce
léčiv. Tento plán nebere na vědomí přirozené
terapie pro boj s imunitními nedostatečnostmi,
přičemž udržuje ekonomickou závislost na far-
maceutických společnostech.

• Pokusy překonat neřešitelné právní kon-
flikty. Jedno ze základních ustanovení americ-
kého zákona Homeland Security Act (Zákon o bez-
pečnosti vlasti) poskytuje farmaceutickým spole-
čnostem imunitu z hlediska současných i
budoucích nároků uplatněných z titulu produk-
tové odpovědnosti za vakcíny. Další plány na
"reformu soudních sporů v medicínské oblasti"
zahrnují omezení žalob produktové odpovědno-
sti podávaných na farmaceutické společnosti.

• Pokusy překonat neřešitelný ekonomický
konflikt. Tento konflikt nelze vyřešit, protože
by zničil samotnou podstatu farmaceutického
"obchodu s nemocemi". Jedinou alternativou
přežití tohoto průmyslu jsou protekcionistické
zákony, které uměle udržují nadvládu investiční-
ho odvětví farmaceutiky a jejího globálního zdra-
votního monopolu.

Válka proti Iráku není primárně vedena proti
"terorismu" ani za dobytí ropných polí. Je sou-
částí dlouhodobé strategie farmaceutických a
petrochemických investičních uskupení s cílem
udržet si globální kontrolu prostřednictvím
vytváření psychologické atmosféry strachu.

Pro dosažení tohoto cíle a potlačení jakékoli
opozice mohou být využity dlouhodobé mezi-
národní konflikty, války, ba dokonce nasaze-
ny zbraně hromadného ničení. 

Tato válka není výrazem síly, ale zoufalství.

11. září 2001

Při této tragédii zahynulo 2 600 nevinných
lidí. Stejný počet lidí umírá každých deset
dní na následky vedlejších účinků léků na
předpis (Zdroj: JAMA, 15.4.1998).

POUČENÍ Z HISTORIE

Tento týden uplynulo 70 let od doby, kdy
otřásla světem událost, jež předznamenala
poslední světovou válku. Dne 27. února 1933
byl založen požár budovy německého
říšského sněmu Reichstagu.

Oficiální verze, podle níž tento útok provedli
"teroristé", začala být v zahraničí záhy zpochybň-
ována. Dnes je prokázanou skutečností, že případ
Reichstag byl záměrně zneužit jako záminka a že
"zmocňovací zákony", které následovaly po této
události, byly předem připraveny.
Po požáru Reichstagu:
• byla zrušena občanská práva,
• byly schváleny zmocňovací zákony, včetně

"Dekretu na ochranu národa a státu"
("Schutz von Heim und Reich").

Útok na Reichstag v r. 1933 poskytl legální
platformu pro 12 let diktátorského režimu
a 2. světovou válku. Hlavní užitek z toho ply-
nul společnosti IG-Farben, největšímu
evropskému petrochemickému kartelu,
který usiloval o získání nadvlády nad
ropným a chemickým průmyslem ve světo-
vém měřítku.

V procesu vedeném Mezinárodním vojenským tri-
bunálem v Norimberku v letech 1946 -1947 byl
tento kartel obviněn z "dobyvačných praktik",
"loupeže" a "zotročování" a na tomto základě roz-
dělen na společnosti Bayer, BASF a Hoechst

Mezinárodní vojenský tribunál dospěl k
závěru, že bez těchto korporací by 2. světo-
vá válka nebyla možná. Nejvyšší státní náv-
ladní USA Telford Taylor prohlásil: "Pokud
nebude jejich vina vynesena na denní světlo,
způsobí ještě mnohem větší škody budou-
cím generacím."

Milióny poctivých lidí jsou opakovaně vysta-
veny nebezpečí, že je jejich vlastní vlády
uvedou v omyl. A ti, kdo se nepoučí z histo-
rie, jsou předem odsouzeni k tomu, aby se to
příště stalo jim!

Dr. Matthias Rath je lékař a vědec, který stál v čele

přelomových objevů v oboru přirozené kontroly kar-

diovaskulárních chorob a rakoviny. Je členem

Newyorské akademie věd a dalších uznávaných

vědeckých organizací. Před 10 lety dnes již zesnulý

Dr. Linus Pauling, nositel Nobelovy ceny za chemii

a mír, prohlásil: "Vaše objevy jsou natolik význam-

né pro milióny lidí, že představují hrozbu pro celá

odvětví. Jednoho dne mohou dokonce vypuk-

nout války jen proto, aby se zabránilo všeobec-

nému přijetí těchto přelomových objevů. A v

takové chvíli musíte pozvednout svůj hlas!" -

Tato chvíle nyní nastala.

27. února 1933
- před 70 lety -

byl založen požár budovy říšského sněmu
Reichstagu. Tato událost poskytla záminku
k transformaci demokracie na diktátorský
režim v zájmech největšího evropského
kartelu.

"Pane Bushi, ve jménu lidstva, zastavte tuto válku!"
Matthias Rath, M.D. 

Publikováno 28. února 2003 deníkem

Tuto veřejnou informační službu hradí statisíce pacientů, kterým již programy přirozeného zdraví pomohly.


