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„MÛÏete si zvolit Ïivot v dne‰ním svûtû plném nemocí a válek.
Nebo mÛÏete pfiispût k vytvofiení zdravého a klidného svûta. Za tento nov˘ svût se musíte postavit!“

Matthias Rath, M.D.

Válka proti Iráku je‰tû probíhá a jiÏ se obje-
vil jeden vítûz: lidé z celého svûta. V
minul˘ch t˘dnech jsme informovali lidi v
Americe i v ostatních ãástech svûta o pozadí
této války a o tom, kdo z ní ve firemním sek-
toru nejvíce tûÏí – farmaceutick˘ prÛmysl. 

Tyto informace byly poprvé zvefiejnûny v
deníku New York Times, ve mûstû, kde se v
posledních mûsících politiãtí vÛdci scházeli v
sídle OSN tak ãasto, jako jen málokdy
pfiedtím v historii. Mezinárodní napûtí a
váleãná eskalace vytvofiily klima, v nûmÏ se

informace o tom, Ïe hlavní prospûch z „války
proti terorismu“ má farmaceutick˘ prÛmysl,
‰ífií jako poÏár v suchém lese.

Globální roz‰ífiení této informace bylo i
dÛleÏit˘m dÛvodem toho, proã malé státy v
Radû bezpeãnosti kladly neãekan˘ odpor
nátlaku administrativy Spojen˘ch státÛ a
Velké Británie a odmítaly poskytnout jim
pro jejich válku jak˘koliv mandát a podpo-
ru mezinárodního práva. 

Nyní jiÏ válka vedená Bushovou a Blairovou
administrativou nemÛÏe dosáhnout svého

prvotního politického a ekonomického cíle –
tedy vnutit mnoha budoucím generacím lidí
na této planetû monopol miliardov˘ch far-
maceutick˘ch investic do obchodu s nemo-
cemi. 

JakoÏto vûdec, jehoÏ objevy nám umoÏÀují
zvládat nejbûÏnûj‰í souãasné nemoci pfiiro-
zen˘mi prostfiedky a kter˘ odhalil subjekty
tûÏící ve firemní sféfie ze souãasné války,
povaÏuji za svoji povinnost vyzvat lidi a poli-
tické vÛdce z celého svûta, aby neprodlenû
zaãali budovat „svût bez nemocí“!

Zdraví – ne válku!

„Jednoho dne mohou dokonce vypuknout
války jen proto, aby se zabránilo v‰eobecné-
mu pfiijetí va‰ich pfielomov˘ch objevÛ,“ fiekl
dvojnásobn˘ laureát Nobelovy ceny Linus
Pauling doktoru Rathovi v roce 1994, krátce
pfied svou smrtí.

Dal‰í informace na: www.dr-rath-foundation.org

V˘zva k jednání hlavám státÛ a národÛm svûta

Zdraví pro v‰echny do roku 2020
Lidstvo nyní stojí pfied jedineãnou pfiíleÏitostí,
jak se osvobodit od sv˘ch nejbûÏnûj‰ích sou-
ãasn˘ch nemocí.

PERSPEKTIVY, NAD NIMIÎ SE TAJÍ
DECH

• Kardiovaskulární choroby, jak bylo zji‰tûno,
jsou následkem strukturálního naru‰ení cévních
stûn, které je podobné nemoci námofiníkÛ – kur-
dûjím. Optimální zásobení vitamínem C a
dal‰ími stopov˘mi prvky, které stimulují tvorbu
kolagenu – molekul zaji‰Èujících zpevnûní cév -
pfiedstavuje efektivní, bezpeãn˘ a finanãnû
dostupn˘ zpÛsob prevence infarktu a mrtvice.
Nejãasnûj‰í pfiíãinu smrti v dne‰ním industriali-
zovaném svûtû lze tedy v souãasné generaci i v
generacích budoucích do znaãné míry vym˘tit.
Globální uplatnûní tûchto vûdeck˘ch poznatkÛ
zachrání milióny ÏivotÛ, u‰etfií miliardy dolarÛ
urãen˘ch na zdravotní péãi a zlikviduje miliar-
dové obchodování farmaceutického prÛmyslu s
kardiovaskulárními chorobami. 

• Vysok˘ krevní tlak, srdeãní selhání, arytmie
a obûhové potíÏe související s diabetem jsou v
první fiadû dÛsledkem dlouhodobého nedostatku
stopov˘ch prvkÛ, kter˘ postihuje funkci mili-
ónÛ bunûk tvofiících srdeãní sval a cévní stûny.
Globální uplatnûní tohoto zásadního vûdeckého
objevu zachrání milióny ÏivotÛ, u‰etfií miliardy
dolarÛ urãen˘ch na zdravotní péãi a zlikviduje
miliardové obchodování farmaceutického
prÛmyslu s tûmito chorobami. 

• Rakovina, druhá nejãastûj‰í pfiíãina úmrtí v
industrializovaném svûtû jiÏ neznamená rozsu-
dek smrti. Ve‰keré rakovinné buÀky se ‰ífií
pomocí téhoÏ mechanismu. Tyto buÀky produ-
kují velké mnoÏství enzymÛ, které spotfiebová-
vají kolagen a tak si „dláÏdí“ cestu lidsk˘m
tûlem po dobu, kdy se rakovina ‰ífií. Úãinné,
bezpeãné a finanãnû dostupné stopové prvky,
jako je aminokyselina lysin, vitamín C a jiné
konkrétní stopové prvky blokují tyto enzymy, a
brzdí tak rakovinné onemocnûní bez jak˘chko-
liv vedlej‰ích úãinkÛ. Globální uplatnûní toho-
to zásadního vûdeckého objevu zachrání milió-
ny ÏivotÛ, u‰etfií miliardy dolarÛ urãen˘ch na
zdravotní péãi a zlikviduje miliardové obcho-
dování farmaceutického prÛmyslu s rakovinou. 

• Infekãní nemoci, AIDS a jiné epidemie jsou
hlavní pfiíãinou smrti v rozvojovém svûtû. Vita-
míny skupiny B a jiné esenciální Ïiviny usmûr-
Àují tvorbu bíl˘ch krvinek a optimalizují ãin-
nost imunitního systému v boji proti tuberkulóze
a jin˘m epidemiím. Kromû toho se prokázalo, Ïe
samotn˘ vitamín C zpomaluje mnoÏení viru
AIDS na ménû neÏ 1% bûÏné rychlosti. Tento
jednoduch˘ vitamín je úãinnûj‰í neÏ jakékoliv
kombinace drah˘ch farmak. Globální uplatnûní
tohoto zásadního vûdeckého objevu zachrání
milióny ÏivotÛ, u‰etfií miliardy dolarÛ urãen˘ch

na zdravotní péãi a zlikviduje miliardové obcho-
dování farmaceutického prÛmyslu s AIDS a
jin˘mi infekãními nemocemi. 

Lze shrnout, Ïe nejbûÏnûj‰í souãasné nemoci je
moÏno do znaãné míry vym˘tit pomocí pfiírodní
léãby, coÏ zlep‰í zdraví lidí v globálním mûfiítku
a uãiní konec farmaceutick˘m investicím do
obchodu s nemocemi. 

PROâ K TOMU NEDO·LO JIÎ D¤ÍVE

Na prahu 21. století se lidstvo probouzí do údûs-
né skuteãnosti. Pfied více neÏ sto lety Rockefel-
lerova skupina, která jiÏ tehdy ovládala celosvû-
tov˘ obchod s ropou, vytyãila dal‰í trh
celosvûtov˘ch investic: lidské tûlo a nemoci, které
v nûm propukají.

Návratnost tûchto investic zaãala záviset na paten-
tovatelnosti lékÛ a pfiíslu‰n˘ch licenãních poplat-
cích. Pod rou‰kou „filantropie“ a „dobrodincÛ
lidstva“ se odehrávalo strategické rozvíjení nej-
vût‰ího podvodu v dûjinách lidstva. 

MilionÛm pacientÛ bylo pfiislíbeno „vyléãení“
jejich zdravotních obtíÏí, av‰ak úãinnost valné
vût‰iny prodávan˘ch „lékÛ“ nebyla prokázána; v
lep‰ím pfiípadû tyto pfiípravky potlaãovaly pfiízna-
ky. Vedlej‰í úãinky lékÛ vyvolaly nástup epidemie
nov˘ch chorob, takÏe „trh s nemocemi“ se za
pomoci tûchto klamav˘ch produktÛ neustále
roz‰ifioval. 

Strategick˘m pfiedpokladem tohoto nového trhu
bylo odstranûní „konkurence“ úãinné pfiirozené
léãby. Základní povûdomí o esenciálních Ïivinách
potfiebn˘ch pro optimální fungování bunûãného
metabolismu systematicky mizelo z lékafisk˘ch
fakult, z uãebnic medicíny i z myslí generací
lékafiÛ. 

Bûhem nûkolika desetiletí se farmaceutick˘
obchod s nemocemi stal nejvût‰ím investiãním
odvûtvím na Zemi. Obrovské zisky byly
vyuÏívány k získání vlivu ve v‰ech spoleãensk˘ch
oblastech, vãetnû vûdy, medicíny, médií i politi-
ky. Ani nejvût‰í mezinárodní orgány tomuto vlivu
neodolaly.

POT¤EBUJEME NOVOU SVùTOVOU
ZDRAVOTNICKOU ORGANIZACI

Svûtová zdravotnická organizace (WHO) byla
zaloÏena pfied více neÏ padesáti lety s cílem pod-
pory zdraví na celosvûtové úrovni. Nejprve se
zamûfiovala na zlep‰ení zdraví prostfiednictvím
v˘Ïivy, vãetnû stopov˘ch prvkÛ. Bûhem dvou
desetiletí farmaceutick˘ kartel toto zamûfiení
pfieorientoval. Tento prÛmysl zneuÏívá WHO a
jiné organizace OSN (napfi. Komisi OSN „Codex
Alimentarius“) ve snaze ochránit a podpofiit far-
maceutické investice do obchodu s patentovan˘mi
léky, aby nedo‰lo k jejich náhradû pfiírodními
kúrami, které jsou povût‰inou kvalitnûj‰í, nikoliv
v‰ak patentovatelné. 

Pfiím˘m dÛsledkem tohoto tichého „pfievzetí“ kor-
midla globálního zdravotnictví farmaceutick˘m
prÛmyslem, k nûmuÏ do‰lo bûhem minulého sto-
letí, je smrt milionÛ lidí, ktefií zemfieli na choro-
by, jeÏ mohly b˘t dávno vym˘ceny – neb˘t ov‰em
miliardov˘ch dolarov˘ch investic farmaceutické-
ho prÛmyslu do „obchodu s nemocemi“. Dnes trpí
nedostatkem stopov˘ch prvkÛ jen v rozvojov˘ch
zemích pfies dvû miliardy lidí. My v‰ichni se tudíÏ
musíme nyní zamûfiit na vybudování nové svûto-
vé zdravotnické organizace, která nás osvobodí od
nejbûÏnûj‰ích nemocí dne‰ní doby. 

POT¤EBUJEME NOV¯ ZDRAV¯ 
A KLIDN¯ SVùT

Zdraví patfií mezi základní lidská práva. My, lidé
tohoto svûta, nedovolíme, aby nám toto právo
bylo nadále upíráno. Neustaneme, dokud se právo
na zdraví – pfiedev‰ím pak neomezen˘ pfiístup k
pfiirozené léãbû – nestane lidsk˘m právem pro
v‰echny lidi na svûtû, které bude zaruãeno národ-
ními i mezinárodními ústavami. 

Vyz˘vám kaÏdého ãlovûka na svûtû: Bez ohle-
du na to, kde Ïijete a co dûláte, mûli byste neprod-
lenû zaãít vytváfiet nov˘ svût! KaÏd˘ ob˘vací
pokoj, kaÏdá ordinace nebo nemocnice, kaÏdá
‰kola, universita, kaÏdé komunitní centrum, kaÏdá
uãebnice nebo film, které propagují pfiirozené
zdraví, tvofií první krok k vytvofiení zdravûj‰ího
svûta. Tím, Ïe vytvofiíme takov˘to nov˘ svût, neje-
nom vym˘tíme celé choroby, ale také uvolníme
miliardy dolarÛ ve fondech, které jsou momen-
tálnû promrhávány na podporu nemocí a destruk-
ce. 

Vyz˘vám politické vÛdce, aby uplatnili pfiiroze-
né zdraví jakoÏto základ národní zdravotní poli-
tiky orientované na prevenci. Nyní, kdyÏ jsou tyto
vûdecké poznatky roz‰ífieny po celém svûtû, musí-
te je vyuÏít za úãelem zlep‰ení zdraví va‰eho náro-
da. KaÏdá zemû, která pfieorientuje svoje zdra-
votnictví na pfiirozenou léãbu, ãiní obrovsk˘ krok
smûrem ke spoleãnému cíli: Zdraví pro v‰echny
do roku 2020.

Nesmíme ztrácet ãas!

S pozdravem,

KaÏdá zemû, která orientuje svÛj systém
zdravotní péãe na úãinné, nepatentovatel-
né pfiirozené zdravotní postupy, ãiní
dÛleÏit˘ krok ke zdravûj‰ímu a klidnûj‰ímu
svûtu.
Osvobozování lidstva od jha farmaceu-
tick˘ch investic do „obchodu s nemocemi“
mÛÏete sledovat na internetov˘ch strán-
kách na‰í nadace.

HYGIENICKÉ INFORMACE O SARS

Pfiirozená prevence nové epidemie:
o ãem WHO mlãí 

Nejnovûj‰ím pfiíkladem selhání Svûtové zdra-
votnické organizace (WHO) v oblasti sluÏby
zájmÛm zdraví lidstva je její politika
neúpln˘ch informací tváfií v tváfi epidemii
SARS. 

Je vûdecky ovûfieno, Ïe ve‰keré viry lze blo-
kovat pomocí konkrétních esenciálních Ïivin.
O pfiirozené látce kyselinû askorbové (vitamín
C), je známo, Ïe sniÏuje nebo blokuje mnoÏení
v‰ech virÛ, na nûÏ je aplikována. Virové cho-
roby jsou ve svûtû fauny témûfi neznámé, neboÈ
vût‰ina zvífiat – na rozdíl od ãlovûka – produ-
kuje v tûle velká mnoÏství vitamínu C. Kromû
toho se ve‰keré viry v lidském organismu ‰ífií
pomocí stejn˘ch enzymÛ (kolagenáz), které
lze ãásteãnû ãi úplnû blokovat prostfiednict-
vím pfiirozené aminokyseliny lysinu. Vûdec-
ké studie a dal‰í odkazy najdete na interne-
tov˘ch stránkách na‰í nadace. 

Skuteãnost, Ïe existují pfiirozené látky, které
jsou k dispozici a pomohou ochránit milióny
lidí pfied SARS, musí b˘t neprodlenû ‰ífiena po
celém svûtû. Tyto pfiirozené látky jsou neje-
nom úãinné, ale jsou také bez vedlej‰ích
úãinkÛ a – coÏ je nejdÛleÏitûj‰í –ihned dostup-
né kdekoliv na svûtû. 

Skuteãnost, Ïe WHO tak váÏnû selhává pfii
‰ífiení Ïivotnû dÛleÏit˘ch informací o pfiiro-
zen˘ch nepatentovateln˘ch zdravotních
postupech, není náhoda. Je to odraz faktu, Ïe
WHO neslouÏí primárnû zdravotním zájmÛm
lidí, n˘brÏ je evidentnû manipulována farma-
ceutick˘m prÛmyslem. Tento investiãní
prÛmysl i nadále obûtuje zdraví lidstva ve pro-
spûch miliardového „obchodu s nemocemi“
zaloÏeného na patentovateln˘ch lécích. 

Národy svûta se v‰ak rozhodly, Ïe jiÏ nebudou
nadále Ïít v závislosti na tomto prÛmyslu.

Tato vefiejná informaãní ãinnost je hrazena z prostfiedkÛ stovek pacientÛ, kter˘m jiÏ pomohl program pfiirozeného zdraví.


