
Nechceme již dále 
obětovat zdraví a mír!

MÍR, NE VÁLKU

Můj dopis publikovaný před týdnem v New York Times

poprvé přinesl tato odhalení:

• Hlavní prospěch z tragédie 11. září plynul miliar-
dářskému farmaceutickému průmyslu. V srpnu 2001
znamenal skandál s lékem Baycol společnosti Bayer
počátek dominového efektu ohrožujícího přežití celého
tohoto investičního odvětví. Podobně jako v případě
tabákového průmyslu začali jednotlivci i státní orgány
podávat žaloby na farmaceutické společnosti na milió-
nové škody. Po 11. září se pozornost všech médií
přenesla jinam.

• Těsná spojitost existuje mezi farmaceutickým a petro-
chemickým průmyslem, jakožto největším sponzorem
volebních kampaní George Bushe, a jeho všeobecnou
snahou ochraňovat a podporovat zájmy tohoto inve-
stičního odvětví.

• Hlavním smyslem v pozadí válečné eskalace je úsilí
farmaceutického průmyslu získat opětovně kontrolu a
vytvořit si dlouhodobý globální monopol na "investič-
ní obchodování s nemocemi". Toho lze docílit jedině
potlačením občanských práv - včetně svobody infor-
mací a volného přístupu k přirozenému zdraví. Něčeho
takového lze dosáhnout jen prostřednictvím válek, a
zvláště pak nasazením zbraní hromadného ničení.

ZDRAVÍ, NE NEMOCI

Aniž to většina lidí ví, toto odvětví již válku vede, a to po
celá desetiletí. Podle periodika Journal of the American

Medical Association (15. dubna 1998) jen v samotných
Spojených státech zahyne v této "válce" každoročně více
než 100 000 lidí a více než 1 500 000 je hospitalizováno
z důvodu vedlejších účinků škodlivých léků na předpis. 

V této "domácí válce" jsou lidé poškozováni několika
způsoby. Je jim slibováno "zdraví" a namísto toho dostávají
přípravky, které neléčí, nýbrž jen zakrývají symptomy.
Kromě toho jsou milióny pacientů a celé ekonomiky fina-
nčně ruinovány ve jménu obrovských ziskových marží
investičního odvětví farmaceutiky. Nic z toho nepřekva-
puje, neboť pokračující existence nemocí a jejich šíření je
předpokladem pro další růst průmyslu léčiv. Prevence a
odstraňování chorob podrývá investiční podstatu tohoto
podnikání. 

Bushova administrativa svým současným programem
"Medicare" v objemu 400 miliard dolarů jen dále uvolňu-
je prostor pro investiční "obchodování s nemocemi" ve
farmaceutice na úkor miliónů pacientů.

Přitom jsou k dispozici pilíře, na kterých lze stavět novou
efektivní a cenově dostupnou zdravotní péči orientova-
nou na pacienty:

Otevřený dopis Matthiase Ratha, M.D., lidem celého světa!
"Jako lékař a vědec, jemuž se dostalo výsady přispět k objevům umožňujícím vykořenit kardio-
vaskulární choroby přirozenými prostředky a zachránit milióny životů, jsem přednesl své obavy v
otevřeném dopise, publikovaném v deníku New York Times dne 28. února.
Pozvedám svůj hlas za milióny lidí, kterým jsou odpírány informace o přirozené péči o zdraví
vedoucí k záchraně životů, informace, jež ohrožují investiční odvětví farmaceutiky,  podnikající v
řádech tisíců miliard dolarů s patentovanými léčivy.

Efektivní, bezpečná a dostupná zdravotní péče
pro lidi celého světa

1 Prevence a odstranění chorob namísto 
léčby symptomů

Osmdesát procent léků, které jsou v současnosti přede-
pisovány pacientům, nemá žádnou prokázanou účin-
nost - přinejlepším zmírňují symptomy, aniž postihují
základní příčinu dané choroby. Systémy zdravotní péče
budoucnosti se zaměří na prevenci, léčbu základních
příčin a v konečném výsledku na odstranění chorob.

2 Zdravé tělesné buňky jsou předpokladem
dobrého zdraví

O zdraví a nemoci v lidském těle se rozhoduje na
buněčné úrovni. Hlavní příčinou buněčných dysfunk-
cí je nedostatečný příjem mikronutrientů, výživových
látek, jež jsou zásadní pro optimální buněčný metabo-
lismus, přičemž optimální denní dávka těchto živin je
základní podmínkou zdraví. Nové chápání buněčného
zdraví lze shrnout do tří zásad:

3 Zásada buněčného zdraví č. 1: Optimální
zásobení buněk energií

Pro udržování buněčného energetického metabolismu
jsou nezbytné esenciální nutrienty. Optimální zásobe-
ní těmito výživovými látkami je předpokladem pre-
vence nepravidelností srdečního rytmu (energetická
nedostatečnost v myokardiálních buňkách, které řídí
pravidelnost srdečního rytmu), srdečních selhání
(energetická nedostatečnost v myokardiálních buň-
kách odpovědných za stahy srdečního svalu a pumpo-
vání krve) a podobných stavů.

4 Zásada buněčného zdraví č. 2: Optimální
stabilita pojivových tkání měkkých tkání

Přibližně jednu polovinu tělesných proteinů tvoří kola-
gen, elastin a další molekuly pojivových tkání. Jejich
produkci reguluje vitamin C a dále aminokyseliny lysin
a prolin, které jsou hlavními stavebními kameny těch-
to proteinů. Lidské tělo neprodukuje vitamin C ani
lysin, a je tudíž závislé na celoživotním optimálním

zásobení těmito výživovými látkami. Uplatnění této
základní znalosti sníží výskyt většiny dnešních zdra-
votních problémů, jako jsou infarkt, mrtvice nebo rako-
vina, a řady dalších chorob na pouhý zlomek jejich sou-
časného podílu.

5 Zásada buněčného zdraví č. 3: Optimální 
stabilita pojivových tkání kostních tkání

Stabilita kosterního systému a našich zubů je určová-
na optimální produkcí molekul kolagenu (kterou pod-
poruje vitamin C, lysin a prolin) a řádným dodáváním
esenciálních minerálů (např. kalcia a magnézia) a sto-
pových prvků. Systematické uplatnění této znalosti se
stane překážkou pro většinu rozšířených chorob, jako
je osteoporóza, zubní kazy a parodontóza.

6 Nezávislé zdravotní informace a vzdělávání
jsou klíčem ke zdraví

Stojíme na počátku třetího milénia, a přesto jen málo
lidí ví, že lidské tělo neprodukuje vitamin C ani lysin,
tedy dva klíčové nutrienty, které jsou určující pro lids-
ké zdraví či nemoc. Je to výsledek trvalého úsilí far-
maceutického průmyslu tyto informace potlačovat.
Šíření základních zdravotních informací a zavedení
zdravotní výchovy od dětského věku až do věku pokro-
čilého tvoří základ nového systému zdravotní péče.

7 Komplexní výzkum v oblasti přirozeného
zdraví je základem nového systému

zdravotní péče

V současné době se zaměření medicínského výzkumu
řídí cenami akcií farmaceutických společností, nikoli
potřebami lidského zdraví. Uplatnění zásad přiroze-
ného zdraví a buněčného zdraví ušetří miliardy
prostředků vynakládaných na zdravotní péči. Tyto mili-
ardové úspory by měly být reinvestovány do dalšího
výzkumu přirozeného zdraví. Je skutečností, že s
buněčným deficitem základních výživových látek je
spojen mnohem širší okruh chorob. Zaváděním kom-
plexních programů výzkumu přirozeného zdraví v

rámci veřejné zdravotní politiky by se významně ury-
chlilo odstraňování chorob.

8 Uplatňování vědeckých principů buněčné-
ho zdraví

Každým rokem zemřou milióny lidí v důsledku cho-
rob, kterým lze předcházet a které lze kontrolovat
přirozenými prostředky. Uplatňování vědeckých prin-
cipů buněčného zdraví ve zdravotní politice států za-
chrání milióny životů a uspoří miliardy dolarů z
veřejných i soukromých zdrojů. Tyto prostředky by
bylo možno využít na řešení základních potřeb spole-
čnosti.

9 Volte politiky, kteří hájí právo člověka na
přirozené zdraví

Politici, kteří nadále podporují legislativu, jež omezu-
je šíření informací o přirozeném zdraví, ohrožují zdra-
ví a životy lidí, kteří je zvolili. Politici, kteří nadále kla-
dou překážky přirozenému zdraví, místo aby ho
podporovali, za to ponesou odpovědnost. Všechny
vlády odpovídají za ochranu životů svých občanů a za
prosazování efektivních, bezpečných a nákladově
úsporných opatření v oblasti zdravotní péče ve svých
zemích.

10 Zakažte farmaceutickému průmyslu
"obchodování s nemocemi" namísto

zakazování šíření informací o přirozeném
zdraví

V zájmech ochrany svého miliardového trhu převážně
neúčinných léčiv se farmaceutické společnosti snaží
porazit svou nejvážnější konkurenci: účinné, bezpečné
a dostupné esenciální výživové látky. Farmaceutická
lobby se proto uchyluje ke zneužívání Komise OSN
"Codex Alimentarius" pro potravinové standardy a
mezinárodních politických těles. Udržování a šíření
chorob jakožto základny pro rozvoj investičního
"obchodu s nemocemi" bude zakázáno zákonem.

Pouhé 24 hodiny po zveřejnění mého předchozího
otevřeného dopisu v New York Times 28. února byl
ohromené veřejnosti ukázán "strůjce" tragédie 11. září.
Předtím ho jeden a půl roku hledaly celé armády a nyní
byl dostižen ve spánku v jakémsi příbytku v Pákistánu.
Je to jen shoda okolností?

poučení z historie

Lidstvo v současné době prochází okamžikem jednoho z
největších kroků vpřed ve své historii. Dvě ze tří dnešních
chorob lze v převážné míře odstranit, pokud budou ve
všech systémech zdravotní péče uplatněny současné
dostupné vědecké poznatky z oblasti přirozené, nepa-
tentovatelné péče o zdraví.

Před více než 400 lety historie zaznamenala podobný
obrovský skok. V období středověku bylo 80 % lidí
obývajících Evropu negramotných. Vynález tiskařského
lisu a překlad bible do živých jazyků umožnil miliónům
prostých lidí naučit se číst a psát.

Vědění představovalo moc a vládcové té doby se o svou
moc s lidmi dělit nechtěli. Přáli si zachovat své feudální
výsady a na "osvobození od negramotnosti" odpověděli
nejvyšší mírou brutality. Vedeni snahou navrátit dobu
středověku, zničili během třicetileté války (1618-1648)
polovinu Evropy a zahubili milióny lidí. Všechno to bylo
nadarmo, protože lidé již nechtěli dál žít v negramotno-
sti a závislosti.

Dnes stojíme před "osvobozením" podobného významu,
avšak globálního rozměru. Možnost osvobodit lidstvo od
kardiovaskulárních chorob, rakoviny a četných dalších
nemocí pomocí přirozených, nepatentovatelných
prostředků ohrožuje samotnou existenci multimiliar-
dářského investičního odvětví farmaceutiky.

Všichni jsme svědky toho, že dnešní "ekonomičtí vládco-
vé" se nehodlají dobrovolně vzdát svých ekonomických
výsad. Právě tak, jako to učinili před 400 lety, chtějí
svému vlastnímu úpadku obětovat životy tisíců, ba mili-
ónů lidí.

Je tu jeden rozdíl, jenž stojí za povšimnutí. Před staletí-
mi byly proti nám nasazeny halapartny a muškety. Dnes
stojíme proti zbraním hromadného ničení, včetně zbra-
ní nukleárních.

Milióny lidí obývajících dnešní Ameriku a všechny
ostatní země se musí rozhodnout: Opravdu chce-
me, aby se právě toto stalo? Pokud ne, je pravý čas
k činu!

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.

Nyní, když jsou odhaleny a očím celého světa v denním světle ukázány multimiliardářské farmaceutické
investiční zájmy v pozadí současné "války proti terorismu",  jaké možností ještě zbývají této zájmové skupině?
Až vybuchnou první nukleární nebo biologické zbraně - na koho padne vina? Kdo se zaštítí argumentací, že je
nutné zrušit občanské svobody a svobodu tisku?

Uvedená zájmová skupina a ti, kteří ji podporují ze svých politických zájmů, si musí uvědomit: Ať dnes udělají
cokoli, včetně jakýchkoli vojenských akcí, jejich cíl je nyní veřejně odhalen a nelze ho již dosáhnout.

My všichni, lidé celého světa, máme v této chvíli obrovskou příležitost i odpovědnost vybudovat zdravější a
mírumilovnější svět. Teď záleží na nás!

"Právě teď je čas chránit naše zdraví a naše životy!"
Matthias Rath, M.D.

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

28. února 2003 

1. března 

- jen o den později-

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

Publikováno 9. března 2003 deníkem


