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“Tiden til at beskytte vor sundhed og vort liv er kommet!”
Matthias Rath, M.D.

Åbent brev fra Matthias Rath, M.D. til hele verdens befolkning!

Nu hvor medicinalindustriens multitrillion dollar investeringsinteresser bag den aktuelle ‘krig mod terrorisme’ er
afsløret og det i fuldt dagslys, så hele verden kan se det, hvilke muligheder er der så tilbage for denne interesse-
gruppe?  Når de første biologiske våben eller atomvåben detoneres - hvem får så skylden?  Hvem vil acceptere argu-
mentet, at borgerrettighederne skal skrinlægges, og pressefriheden afskaffes?  

Denne interessegruppe og dens politiske interessenter bliver nødt til at indse, at: Hvad de end gør nu - inklusive
militæraktion - er deres mål nu afsløret offentligt og de vil ikke længere kunne nå det.

Vi har alle sammen, hele verdens befolkning, nu en fantastisk chance og ansvar for at hjælpe med at opbygge en
sundere og mere fredelig verden.  Nu er det op til os!

Dr. Matthias Rath er den læge og forsker, der ledte
gennembruddet inden for naturlig kontrol med hjer-
tekarsygdomme og kræft. Han er medlem af New
York Academy of Sciences og andre navnkundige
videnskabelige organisationer. For 10 år siden udtal-
te den afdøde Dr. Linus Pauling, modtager af nobel-
prisen for kemi og fred: "Dine opdagelser er så vig-
tige for millioner af mennesker, at de truer hele indus-
trier. En dag vil der måske endda blive rustet til krig
for at forhindre dette gennembrud i at blive accep-
teret viden om. På det tidspunkt skal du rejse dig!"
- Tidspunktet er kommet!

Kun 24 timer efter mit forrige åbne brev blev offent-
liggjort i New York Times den 28. februar, blev ‘hjer-
nen’ bag ’11. september’ præsenteret for et lamslået
publikum. Efter at hele hære havde søgt efter ham i
et og et halvt år, blev han fundet sovende i en lejlig-
hed i Pakistan. - Var dette et tilfælde?

“Som den læge og videnskabsmand, der havde det privilegium, at gøre udryddelsen af hjertekarsygdom-
me mulig ved brug af naturlige midler og således redde millioner af liv gav jeg udtryk for min bekymring
i et åbent brev i New York Times den 28. februar.
Jeg taler på vegne af millioner af mennesker, der er ikke får informationen om naturlig sundhed, der kan
redde liv, og som truer medicinalindustriens multitrillion dollar investeringsforretning for patenterede læge-
midler.

Vi er ikke længere villige 
til at ofre helbred og fred!

1. marts

- Blot en dag senere! -

FRED IKKE KRIG

Mit åbne brev, der blev offentliggjort i New York Times for
en uge siden, afslørede for første gang:

• At de der nød godt af 11. september tragedien var den
multitrillion dollar store medicinalindustri. I august 2001
udgjorde Bayer’s Baycol-skandale begyndelsen af en
‘dominoeffekt’, der truede hele investeringsindustriens
eksistens. Ligesom det skete for tobaksindustrien
begyndte enkeltpersoner og regeringer at lægge sag an
mod medicinalvirksomhederne for milliarder i skades-
erstatning. Efter 11. september skiftede alle mediernes
opmærksomhed fokus. 

• Den nære forbindelse mellem medicinalindustrien/ den
petrokemiske industri som den største bidragyder til
George Bush’s valgkampagne og alle hans anstrengelser
for at beskytte og fremme denne investeringsindustris
interesser.

• Hovedpunktet på dagsordenen bag eskalering af kri-
gen, der er at genvinde medicinalindustriens kontrol og
etablere dens langsigtede globale monopol på “investe-
ring i sygdom”. Dette kan alene opnås ved at eliminere
borgerrettighederne - inklusive frihed til information og
fri adgang til naturlig sundhed.  Krige - især når der bru-
ges masseødelæggelsesvåben - kan udrette alt dette.

SUNDHED IKKE SYGDOM

Uden de fleste menneskers viden har den selvsamme indus-
tri ført en anden krig i årtier.

Ifølge (15. april 1998) dør der mere end 100.000 men-
nesker og indlægges der mere end 1.500.000 alene i USA
som følge af bivirkningerne af sundhedsskadelige recept-
pligtige lægemidler i denne ‘krig’ hvert eneste år.

I denne ‘krig i hjemmet’ lider mennesker fortræd på flere
måder. De bliver lovet ‘sundhed’, men de får udleveret
lægemidler, der ikke kurerer lidelsen, men blot dækker
over symptomerne.  Desuden ruineres millioner af men-
nesker og hele økonomier af hensyn til denne investe-
ringsindustris gigantiske overskudsmargin. Alt dette er
ingen overraskelse, fordi sygdoms fortsatte eksistens og
udbredelse er en forudsætning for yderligere vækst i medi-
cinalindustrien.  Forebyggelse og udryddelse af sygdom-
me underminerer denne industris investeringsgrundlag.

Med den nuværende 400 milliarder dollar ‘Medicare’plan,
tilstår Bush-administrationen den farmaceutiske ‘investe-
ringsforretning i sygdom’yderligere bevillinger på bekost-
ning af millioner af patienter.

Hjørnestenene for et nyt patientorienteret, effektivt og pris-
billigt sundhedsvæsen er til stede:

1 Forebyggelse og udryddelse af sygdomme i ste-
det for behandling af symptomer.

Firs procent af lægemidler, der på nuværende tidspunkt
ordineres til patienter, har ikke nogen bevist virkning - i
bedste fald letter de symptomerne uden at tage fat om
sygdommens grundårsag. Fremtidige sundhedsvæsner vil
fokusere på forebyggelse, behandling af den tilgrundlig-
gende årsag og efterhånden udryddelsen af sygdom.

2 Sunde kropsceller er en forudsætning for et
godt helbred.

Sundhed og sygdom i menneskets krop afgøres på celle-
niveau. Hovedårsagen til cellefunktionsforstyrrelser er
den utilstrækkelige indtagelse af mikronæringsstoffer, der
er altafgørende for optimal cellemetabolisme og deres
daglige indtagelse er en forudsætning for et godt helbred.
Denne nye forståelse af cellesundhed kan opsummeres i
tre principper:

3 Cellesundhedsprincip nr. 1: Optimal tilførsel af
celleenergi.

Der kræves vigtige næringsstoffer til bibeholdelse af cel-
leenergiforbrænding. En optimal tilførsel af disse
næringsstoffer er en forudsætning for forebyggelse af ure-
gelmæssig hjerterytme (energimangel i myokardieceller
ansvarlige for regelmæssig hjerterytme), hjertestop (ener-
gimangel i myokardieceller ansvarlige for sammen-
trækning af hjertemusklen og pumpning af blod) og lig-
nende lidelser.

4 Cellesundhedsprincip nr. 2 – Bløddeles optimale
bindevævsstabilitet.

Omtrent halvdelen af kroppens proteiner er sammensat af
kollagen, elastin og andre bindevævsmolekyler. Deres
produktion reguleres af vitamin C, og aminosyrerne lysin
og prolin, der udgør disse proteiners vigtigste bygnings-
blokke. Menneskets krop producerer hverken vitamin C
eller lysin og er følgelig afhængig af en optimal livslang
tilførsel af disse næringsstoffer.  Udnyttelse af denne basa-
le viden vil reducere forekomsten af vore dages mest

almindelige sundhedsproblemer som f.eks. hjerteanfald,
slagtilfælde, kræft og mange andre lidelser til en brøkdel
af deres nuværende omfang.

5 Cellesundhedsprincip nr. 3 – Knoglers optimale
bindevævsstabilitet. 

Skelettets og vore tænders stabilitet bestemmes af den
optimale produktion af kollagenmolekyler (gjort nem-
mere af vitamin C, lysin og prolin) og den rette tilførsel
af vigtige mineraler (som f.eks. kalcium og magnesium)
samt sporelementer.  Den systematiske implementering af
denne viden vil i høj grad forebygge udbredte lidelser som
f.eks. osteoporose (knogler), karies (tænder) og peridon-
tose (gummer).

6 Uafhængig sundhedsinformation og -uddan-
nelse er nøglen til sundhed.

Selv om vi står ved begyndelsen af det tredje årtusinde,
er det stadig et lidet kendt faktum, at menneskets krop
ikke producerer vitamin C eller lysin, to af hovednæ-
ringsstofferne, der afgør om et menneske er sundt eller
sygt. Dette er et resultat af medicinalindustriens vedva-
rende indsats for at undertrykke information. Udbredelse
af basal sundhedsinformation samt implementering af
sundhedsuddannelse fra barndommen til en fremskreden
alder udgør grundlaget for det nye sundhedsplejesystem.

7 Omfattende forskning i naturlig sundhed er en
hjørnesten i et nyt sundhedsplejesystem.

På nuværende tidspunkt drives medicinsk forskning af
medicinalvirksomhedernes aktiepriser, ikke menneskers
behov for sundhed. Denne implementering af naturlig
sundhed og cellesundhedsprincipperne sparer milliarder
i omkostninger til sundhedspleje. Disse milliardbespa-
relser bør geninvesteres i videre forskning i naturlig sund-
hed. Det er et faktum, at mange andre lidelser er forbun-
det med cellernes mangel på vigtige næringsstoffer.
Introduktionen af vidtfavnende forskningsprogrammer
om naturlig sundhed som en del af de offentlige sund-
hedspolitikker ville stærkt fremskynde eliminering af syg-

domme.

8 Implementering af de videnskabelige principper
for cellesundhed.

Hvert år dør millioner af mennesker verden over af syg-
domme, der kan forebygges og styres med naturlige mid-
ler. Implementeringen af videnskabelige principper for
cellesundhed i sundhedspolitikker ville redde millioner af
liv og spare milliarder af dollars af offentlige og private
midler. Disse dollars kunne så blive brugt til at tage fat på
samfundets andre basale behov.

9 Vælg politikere, der forsvarer menneskenes ret
til naturlig sundhed.

Politikere, der fortsætter med at støtte lovgivning, der
begrænser udbredelse af information om naturlig sund-
hed, bringer deres vælgeres helbred og liv i fare.
Politikere, der fortsætter med at lægge hindringer i vejen
for naturlig sygdom i stedet for at støtte den, vil blive dra-
get til ansvar. Alle regeringer har et ansvar for at beskyt-
te deres borgeres liv, samt fremme effektiv, sikker og
omkostningsbesparende sundhedsregler i deres land.

10 Forbyd medicinalindustriens ‘Handel i syg-
dom,’ ikke udbredelse af information om

naturlig sundhed.

For at beskytte deres milliard dollar store marked med
overvejende ineffektive lægemidler, prøver medicinal-
virksomhederne at bekæmpe deres skrappeste konkur-
renter: Effektive, sikre og prisbillige vigtige nærings-
stoffer. Med dette formål har den farmaceutiske lobby
misbrugt FN’s “Codex Alimentarius” (fødevarenormer)
kommission samt mange andre nationale og internationale
politiske organer.  Bibeholdelse og udbredelse af syg-
domme som basis for vækst i investeringerne i ‘handel i
sygdom,’ vil blive forbudt ved lov. 

Effektiv, sikker og prisbillig sundhedspleje 
for verdens befolkning

ERFARINGER FRA HISTORIEN

Menneskeheden gennemgår for øjeblikket en af historiens
største fremskridt. To ud af hver tredje af vore dages syg-
domme kan stort set udryddes, hvis den videnskabelige
viden, der på nuværende tidspunkt er til rådighed inden for
området ikke patenterbar sundhed implementeres i alle
sundhedsplejesystemer.

For mere end 400 år siden fandt et lignende gennembrud
sted i historien. I middelalderen var 80% af  befolkningen
i Europa analfabeter. Opfindelsen af trykpressen sammen
med oversættelse af biblen til talesprog gjorde det muligt
for millioner af almindelige mennesker at lære at læse og
skrive.

Viden er magt, og de herskende på det tidspunkt ønskede
ikke at dele deres magt med folket. De ønskede at bevare
deres feudale økonomiske privilegier og besvarede ‘befri-
elsen fra analfabetisme’med den værste brutalitet. I ‘30-års
krigen’ (1618-1648) tilintetgjorde de halvdelen af Europa
og dræbte millioner af mennesker i et forsøg på at bringe
Middelalderen tilbage. Det var alt sammen forgæves, fordi
menneskene ikke længere ønskede at leve i uvidenhed og
afhængighed.

I dag står vi over for ‘befrielse’ af en lignende størrelsesor-
den - men global i sit omfang. Muligheden for at befri men-
neskeheden fra hjertekarsygdomme, kræft og mange andre
sygdomme ved brug af naturlige midler, der ikke kan paten-
teres, truer den farmaceutiske investeringsindustris multi-
trillion dollar eksistens.

Som vi alle kan se er vore dages ‘økonomiske herskere’ ikke
villige til at opgive deres økonomiske privilegier uden
kamp. Nøjagtig som de gjorde for 400 år siden, er de villi-
ge til at ofre tusinder ja endda millioner af menneskeliv i
deres egen undergang.

Der er én bemærkelsesværdig forskel. For flere hundrede
år siden blev krige udkæmpet med høtyve og musketter. I
dag udkæmpes de med masseødelæggelsesvåben inklusive
atomvåben.

Millioner af mennesker, der i dag lever i USA og i alle
andre lande i verden, er nødt til at tage en beslutning:
Ønsker vi virkelig at dette skal ske? Hvis ikke, er tiden
nu inde til at handle!

February 28, 2003

Åbent brev                        , 9. marts 2003

”Dette offentlige informationsarbejde er betalt for at hundredetusindvis af patienter, som allerede er blevet hjulet af natursundhedsprogrammer”.


