
Válečnických
plánů farma-
ceutického
kartelu již
nelze
dosáhnout!
V posledních letech je farmaceutický průmysl pod tlakem "investičního obchodování s nemo-
cemi", odehrávajícího se v řádech tisíců miliard dolarů. Jeho budoucnost závisí na dalším
trvání existence nemocí a na jejich šíření.

I. CÍL FARMACEUTICKÉHO KARTELU:
Upevnit globální kontrolu nad svým "investičním obchodováním s nemocemi". V sou-
časnosti je ohrožena samotná existence farmaceutického průmyslu. Nároky na odškodnění,
uplatněné z titulu smrtelných vedlejších účinků jednoho jediného léku, působí vážné potíže
společnosti Bayer, vlajkové lodi odvětví. Vyvolaný dominový efekt by nevyhnutelně ochromil
tento největší investiční sektor na Zemi. Zároveň s tím přitom vědecký pokrok v oboru nepa-
tentovatelné přirozené péče o zdraví nabízí účinné, bezpečné a dostupné alternativy namísto
miliardového trhu s patentovanými léčivy.

II. PROSTřEDKY K DOSAžENÍ CÍLE:
• Vybudovat nadvládu globálních zájmů lékového průmyslu, a to prostřednictvím

protekcionářských zákonů a oklešťování občanských práv. Tuto nadvládu v celosvě-
tovém měřítku lze prosadit uplatňováním drastických právních opatření, mezi něž patří
poskytování imunity farmaceutickým společnostem, omezování práv pacientů při uplatňo-
vání nároků za škodní odpovědnost, oklešťování svobody informací a eliminace nejvýznam-
nějšího z občanských práv - práva na volný přístup k účinným, bezpečným, nepatentova-
telným a dostupným prostředkům přirozeného zdraví. Toto vše se v současné době v USA
děje.

•Vyvolat psychologickou atmosféru strachu, a to v globálním měřítku tak, aby se
vytvořily podmínky pro zavedení zmíněných zákonů na celém světě. Takový globální
pocit strachu lze navodit pouze v době války, během níž jsou nasazeny zbraně hromadného
ničení, jako jsou zbraně nukleární, biologické a chemické.

III. PřEDPOKLADY PRO DOSAžENÍ CÍLE:
• Mezinárodní podpora. Takováto hazardérská strategie může fungovat jedině tehdy, je-li

zaštítěna mezinárodním právem nebo organizacemi typu Spojených národů. Pokud taková
podpora bude chybět, povede to nevyhnutelně k nezdaru celé strategie, neboť psychologic-
kou hrůzu nukleární či biologické války nebude možno nadále ospravedlňovat na úkor
jiných, ani je z takové války vinit. Jakoukoli válku za hranicí mezinárodního práva nebude
již možno použít k okleštění občanských práv a válka se pak obrátí proti těm, kteří ji podní-
tili.

• Naprosté utajení. Utajení je nedůležitějším předpokladem úspěšnosti popsané strategie.
Za žádných okolností nesmí být vyzrazena předem.

Vzhledem k tomu, že 1) pro tuto válku neexistuje žádné mezinárodní oprávnění a
2) plán farmaceutického kartelu nyní vyšel veřejně najevo, oba uvedené předpo-
klady selhaly a farmaceutický kartel již nemůže dosáhnout svých cílů. Bude-li nukleární,
biologická nebo chemická válka zahájena, padnou jí za oběť milióny lidí, aniž 
farmaceutický kartel dosáhne svého cíle!

Toho si musí být vědoma každá rodina v Americe, Velké Británii a kdekoli jinde na
světě a musí okamžitě jednat!

POUčENÍ Z HISTORIE
Politici a státní úředníci, kteří nadále podporují
tuto válku bez mezinárodního mandátu, mohou
být jednoho dne pohnáni k soudní odpovědno-
sti, a to i před Mezinárodní trestní soud v Haagu,
který začal fungovat 11. března letošního roku.
Nyní již nikdo nemůže tvrdit, že "to nevěděl" nebo
že "pouze plnil rozkazy".

George Bush a Tony Blair jsou představiteli
dvou národů s předním postavením ve vývozu
léčiv. Dva ze tří léků prodaných kdekoli na
světě pocházejí právě z těchto dvou zemí. Far-
maceutický a petrochemický průmysl byl hlav-
ním sponzorem jejich volebních kampaní.

T ato válka není "Božím posláním" ani záměrem. Je to pouze Vaše
válka!

Vaše válka je v rozporu se zájmy šesti miliard lidí!

Vaše válka je v rozporu s deklarovaným rozhodnutím více než 180 zemí
Spojených národů!

Vaše válka je v rozporu s mezinárodním právem! Nelze ji morálně ani
eticky ospravedlnit!

Vaše válka je v rozporu s vůlí převážné většiny amerických občanů, z
nichž mnozí vyjádřili souhlas pouze proto, že jste vyslal jejich syny a
dcery na bitevní pole. Nikdo nevěří průzkumům veřejného mínění!

Vaše válka je v rozporu se zájmy všech Američanů, protože v ní budou
použity zbraně hromadného ničení.

Za útočnou válku s použitím nukleárních nebo biologických zbraní - za
válku, která nemá podporu světového společenství - nesete jakožto její
podněcovatel veškerou odpovědnost Vy.

Bez ohledu na to, jaké zbraně hromadného ničení vybuchnou, kde a na
čí straně vybuchnou - američtí občané a lidé celého světa ukážou prstem
na Vás.

S vět však zná skutečné motivy Vaší války: Tato válka je vedena v zájmu
farmaceutického a ropného průmyslu!

Vaše válka slouží zájmům investiční skupiny, která stojí za oběma těmito
odvětvími, konkrétně zájmům Trilaterální komise* financované
z rockefellerovských prostředků, která dláždila cestu Vaší politické
kariéře. Vaše válka je jejich válkou!
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