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ДА МОГАТ ДА БЪДАТ

ОСЪЩЕСТВЕНИ!
През последните години фармацевтичната индустрия бе разобличена като
"инвестиционен бизнес с болести" на стойност трилиони долари, чието бъдеще
зависи от запазването и увеличаването на болестите.

І. ЦЕЛ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ КАРТЕЛ:

Да се циментира контролът върху "инвестиционния бизнес с болести" в
глобален мащаб. В момента е застрашено самото оцеляване на
фармацевтичната индустрия като цяло. Рекламациите за щетите, причинени
от смъртоносните странични ефекти само на едно единствено лекарство са на
път да провалят фирма Байер - флагмана на тази индустрия. Предизвиканият
от това "ефект на доминото" неминуемо ще доведе до парализа на този най-
голям в света инвестиционен сектор. Същевременно напредъкът на науката в
областта на естественото, неподлежащо на патентоване здраве предлага
ефективна, безопасна и достъпна алтернатива на пазара с патентовани
лекарства, който възлиза на трилиони долари.

II. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ:

• Да бъде установен контрол на глобалните интереси на фармацевтичната
индустрия чрез закони, които защитават корпоративните й интереси и
ограничават гражданските права. Такъв контрол може да бъде наложен
единствено чрез драстични законодателни мерки в световен мащаб, като
предоставяне на имунитет за фармацевтичните компании, ограничаване на
правата на пациентите в рамките на искове за неустойки, ограничаване на
свободата на информация и премахване на едно от най-важните граждански
права - това на свободен достъп до ефективно, безопасно, неподлежащо на
патентоване и достъпно здраве чрез използване на естествени средства. В
момента всичко това се осъществява в САЩ.

• Да бъде създадено психологическо състояние на страх - в глобален мащаб - за
да се формират предпоставки за налагането на тези закони - в цял свят. Такъв
глобален страх може да бъде предизвикан единствено чрез война, по време на
която да бъдат използвани оръжия за масово поразяване, като ядрени,
биологични или химически оръжия.

III. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ:

• Международна подкрепа. Подобна рискована стратегия би могла да сработи
единствено, ако бъде подкрепена от международното законодателство или от
организации, като Организацията на обединените нации. Липсата на подобна
подкрепа неминуемо би довела до провал на тази стратегия, защото
психологическият ужас от една ядрена или биологична война вече няма да
може да бъде оправдан или пък вината да бъде прехвърлена върху други.
Всяка война, която излиза извън рамките на международното право, вече не
би могла да се използва като оправдание за ограничаване на гражданските
права и ще се обърне срещу онези, които са я подпалили.

• Абсолютна тайна. Най-важната предпоставка за успеха на тази стратегия е
запазването й в тайна. В никакъв случай и при никакви обстоятелства тя не
бива да бъде разкривана предварително.

Тъй като 1). липсва международно признание за легитимността на тази война и
2). планът на фармацевтичния картел вече е обществено достояние, и двете
предпоставки се провалиха и тяхната цел вече не може да бъде постигната.
Започването на една ядрена, биологична или химическа война би довело до
принасяне на милиони хора в жертва, без при това фармацевтичният картел да
може да постигне своята цел!

Всяко семейство в Америка, Великобритания и навсякъде по света трябва да е
наясно с това и да предприеме незабавни действия!

УРОЦИ ОТ ИСТОРИЯТА

Един ден от политиците и ръководителите, които - в
противоречие с международното право - подкрепят тази война,
може да бъде потърсена съдебна отговорност, включително от
Международния съд за военни престъпления в Хага, който беше
основан на 11 март тази година.

Сега вече никой не може да каже "Аз не знаех" или "Аз само
изпълнявах заповеди".

Джордж Буш и Тони Блеър ръководят две нации,
които са водещи в областта на износа на
фармацевтични продукти. 
Средно две от всеки три лекарства, продавани по
целия свят, са произведени в тези две страни.
Фармацевтичната / нефтохимическата индустрия бе
основен спонсор на техните предизборни кампании

Т ази Война не е нито призвание, нито "мисия от Господ" - това е
Ваша Война!

Вашата Война е против интересите на шест милиарда души!

Вашата Война е против изразената воля на повече от 180 страни от
Обединените Нации!

Вашата Война е против международното право! Тя няма нито
морално, нито етично оправдание!

Вашата Война е против волята на огромното мнозинство американци,
много от които изразяват одобрение само поради това, че изпратихте
техните синове и дъщери на бойното поле. Никой не вярва на
гласуването!

Вашата Война е против интересите на всеки един американец, защото
това ще бъде борба с оръжия за масово унищожение.

В една нападателна война с използване на ядрено или биологично
оръжие - която няма подкрепата на световната общност - Вие, като
подбудител, носите цялата отговорност.

Няма значение какви оръжия за масово унищожение ще бъдат
използвани, няма значение къде и на коя страна - американският
народ, целият свят ще Ви посочат с пръст.

Н о светът знае също истинските мотиви за Вашата война: Тази
Война е в интерес на фармацевтичната и нефтената индустрия!

Вашата Война обслужва интересите на една инвестиционна група,
скрита зад тези две индустрии, а именно Рокфелер, финансирал
Тристранната комисия*, която постла пътя за Вашата политическа
кариера. Вашата Война е Тяхна Война!

МАТИАС РАТ - ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ,

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ДЖОРДЖ У. БУШ

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

За повече информация: www.dr-rath-health-foundation.org
За връзка по факс +49 30 20 96 22 67
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* New York Times, 13 септември 1998
‘Is There a Role for Another Bush?’


