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�Du kan vælge at leve i vore dages verden med sygdom og krig.
Eller du kan hjælpe med at bygge en verden med sundhed og fred. Du bliver nødt til at stå op for denne nye verden!�

Matthias Rath, M.D.

Krigen mod Irak fortsætter og der er allere-
de en vinder: Hele verdens befolkning. I de
sidste par uger har vi informeret folk i USA
og resten af verden om baggrunden til denne
krig og om hvilke koncerner der drog størst
fordel af den � nemlig medicinalindustrien.

Denne information blev først offentliggjort i
The New York Times i byen, hvor politiske
ledere i de seneste måneder havde holdt
møder i FN som aldrig før. Internationale
spændinger og eskalering til krig skabte et
klima, hvor information om at medicinalin-

dustrien nød mest fordel af �krigen mod ter-
rorisme� spredte sig som en skovbrand.

Den globale udbredelse af denne information
var ligeledes en vigtig grund til at små lande
i Sikkerhedsrådet � ganske uventet �
modstod presset fra USA�s og Englands
administrationer, og nægtede dem ethvert
mandat og enhver opbakning fra internatio-
nal ret for deres krig.

Nu kan krigen, der føres af Bush og Blair-
administrationerne, ikke længere nå deres
primære politiske og økonomiske mål � der

går ud på at sikre den multitrillion store
medicinalinvestering i handel med sygdom
et monopol overfor denne planets befolkning.

Som den videnskabsmand, hvis opdagelser
giver os mulighed for at styre vore dages mest
almindelige sygdomme ved brug af natur-
produkter, og som har afsløret hvilke kon-
cerner, der nyder størst fordel af den aktuel-
le krig, betragter jeg det som mit ansvar at
udsende en appel til hele verdens befolkning
og politiske ledere om straks at begynde at
bygge en �verden uden sygdom�!

Make Health - Not War!

�En dag vil der måske endda blive rustet til krig
for at forhindre dette gennembrud i at blive
accepteret viden om," udtalte den dobbelte
Nobelprisvinder Linus Pauling kort før sin død
i 1994 til Dr. Rath.

Mere information: www.dr-rath-foundation.org

Appel til hele verdens statsmænd og befolkning om at tage affære

Sundhed for alle inden år 2020
Menneskeheden har nu en enestående lejlighed
til at udfri sig selv fra vore dages mest alminde-
lige sygdomme.

ET OVERVÆLDENDE PERSPEKTIV

� Hjertekarsygdomme er blevet identiÞceret som
resultatet af en strukturel forringelse af blodkar-
væggen af samme art som tidligere tiders skørbug.
Optimal tilførsel af vitamin C og andre sporstof-
fer, der stimulerer produktionen af kollagen � de
karforstrækende molekyler � er en effektiv, sikker
og billig måde at forebygge hjerteanfald og slag-
tilfælde på. På denne måde kan den største død-
sårsag i den industrialiserede verden nu om dage
stort set udryddes for denne og fremtidige gene-
rationer. 

Global implementering af denne videnskabelige
viden vil redde millioner af liv, milliarder af dol-
lars i sundhedspleje og eliminere medicinalindu-
striens trillion dollar store handel i hjertekarsyg-
domme.

� Højt blodtryk, hjertestop, uregelmæssig hjer-
terytme og diabetiske kredsløbsforstyrrelser er
primært resultatet af lang tids mangel på sporstof-
fer, der hæmmer funktionen af millioner af celler,
der udgør hjertemusklen og blodkarvæggene.

Global implementering af dette videnskabelige
gennembrud vil redde millioner af liv, milliarder
af dollars i sundhedspleje samt eliminere medici-
nalindustriens trillion dollar store handel i disse
lidelser. 

� Kræft, der er den næststørste dødsårsag i den
industrialiserede verden, udgør ikke længere en
dødsdom. Alle kræftceller spredes ved brug af
samme mekanisme. De producerer enorme mæng-
der kollagenfortærende enzymer, der kan bane vej
gennem menneskekroppen, mens kræften spreder
sig.

Effektive, sikre og billige sporstoffer som f.eks.
aminosyrelysin, vitamin C og andre specifikke
næringsstoffer blokerer disse enzymer og hæmmer
dermed kræftsygdomme uden bivirkninger af
nogen art.

Global implementering af dette videnskabelige
gennembrud vil redde millioner af liv, milliarder
af dollars i sundhedspleje samt eliminere medici-
nalindustriens trillion dollar store handel i kræft-
lidelser.

� Infektionssygdomme, AIDS og andre epedimier
er den største dødsårsag i udviklingslandende. B-
vitaminer og andre vigtige næringsstoffer regule-
rer produktionen af hvide blodlegemer og opti-
merer imunforsvarets funktion i kampen mod
tuberkulose og andre epidimier. Derudover har
vitamin C alene vist sig at reducere multiplicerin-
gen af AIDS virussen til mindre end 1% af dens
normale hastighed. Dette enkle vitamin er mere
effektivt end en hvilken som helst kombination af
dyre lægemidler.

Global implementering af dette videnskabelige
gennembrud vil redde millioner af liv, milliarder
af dollars i sundhedspleje samt eliminere medici-
nalindustriens trillion dollar store handel i AIDS
og andre infektionssygdomme.

Kort sagt kan vore dages mest almindelige syg-
domme nu stort set udryddes ved brug af naturlige
behandlinger, og således forbedre menneskers hel-
bred globalt samtidig med at medicinalindustriens
handel i sygdom kan bringes til ophør.

GRUNDEN TIL AT DETTE IKKE SKETE
TIDLIGERE

I begyndelsen af det 21 århundrede vågner menne-
skeheden op til et mareridt. For et hundrede år siden
deÞnerede Rockefeller Group, der allerede kon-
trollerede den globale oliehandel på det tidspunkt,
et andet globalt investeringsmarked: Menneske-
kroppen og de sygdomme den er vært for.

Forrentningen af deres investeringer afhang af at
lægemidler kunne patenteres og af de respektive
patentafgifter. Under dække af at være �Þlantro-
pisk� og �menneskehedens velgører� blev det stør-
ste bedrag i menneskehedens historie strategisk
udviklet.

Millioner af patienter blev lovet et �middel� mod
deres helbredsproblemer, men langt størsteparten
af de solgte �lægemidler� havde ingen bevist virk-
ning eller i bedste fald tilslørede blot symptomer-
ne. Ved at udløse en epidemi af nye lidelser som
følge af bivirkningerne af lægemidler, udviklede
disse vildledende produkter kontinuerligt �syg-
domsmarkedet�.

En strategisk forudsætning for dette nye marked
var eliminering af �konkurrencen� fra effektive
naturprodukter.  Den fundamentale viden om de
vigtige næringsstoffer, der kræves til optimal celle-
metabolisme blev systematisk elimineret fra de
medicinske fakulteter, tekstbøgerne til de medicin-
ske studier og fra generationer af lægers hukom-
melse.

I løbet af ßere årtier blev medicinalindustriens han-
del i sygdom den største investeringsforretning på
planeten Jorden. De store overskud blev anvendt til
at vinde indßydelse på alle områder af samfundet
inklusive videnskab, medicin, medier og politik.

Selv de allerstørste internationale organisationer
kunne ikke modstå dens indßydelse.

VI HAR BRUG FOR EN NY
VERDENSSUNDHEDSORGANISATION

Verdenssundhedsorganisationen blev grundlagt for
mere end 50 år siden for at fremme sundheden på
globalt plan. I begyndelsen blev der fokuseret på at
forbedre sundheden gennem ernæring, inklusive
sporstoffer.

I løbet af blot to årtier havde medicinalkartelles ind-
ßydelse ßyttet dette fokus. Ved at misbruge WHO
og andre FN-organisationer

(f.eks. �Codex Alimentarius�) forsøger denne indu-
stri at iværksætte globale beskyttelseslove, der
beskytter og fremmer medicinalindustriens  handel
med patenterede lægemidler mod at blive elimine-
ret af som oftest bedre ikke-patenterbare naturlige
behandlinger.

Som et direkte resultat af at medicinalindustrien
ganske stille �overtog� kontrollen med global sund-
hedspleje i det sidste århundrede, er ßere hundrede
millioner mennesker døde af sygdomme, der kunne
være forsvundet for lang tid siden � hvis det ikke
var for den multitrillion dollar store medicinalin-
dustris investeringer i �handel i sygdom�. I dag lider
mere end to milliarder mennesker af sporstofman-
gel alene i udviklingslandene. Derfor må vi nu alle
arbejde hen mod at skabe en ny verdenssundheds-
organisation, der udfrier os fra vore dages mest
almindelige lidelser.

VI HAR BRUG FOR EN NY, SUND OG FRE-
DELIG VERDEN

Sundhed er en fundamental menneskeret. Vi, dvs.
Jordens befolkning, vil ikke længere tillade at denne
rettighed forholdes os. Vi vil ikke standse, før ret-
ten til sundhed � især den ubegrænsede adgang til
naturlige behandlinger � er blevet en menneskeret
for alle jordens folk, garanteret af nationale og inter-
nationale forfatninger.

Jeg opfordrer alle og enhver på Jorden til: Uan-
set hvor du bor, og hvad du gør, at begynde at bygge
denne nye verden her og nu! Hver eneste dagligstue,
hvert eneste lægekontor eller hospital, hvert eneste
skole, universitet, hver eneste lærebog eller Þlm, der
virker til fremme for naturlig sundhed er et skridt
hen imod skabelse af en ny og sundere verden. Ved
at konstruere denne nye verden eliminerer vi ikke
blot store sygdomme, men frigør også milliarder af
dollars i kapital, der på nuværende tidspunkt spil-
des på fremme af sygdomme og destruktion.

Jeg opfordrer politiske ledere til at implemente-
re naturlig sundhed som fundamentet for en fore-
byggelsesoritenteret national sundhedsplejepolitik.
Nu da denne videnskabelige viden er til rådighed
overalt i verden, skal I bruge den til at forbedre
jeres folks helbred. Hvert eneste land, der omdiri-
gerer sin sundhedspleje til naturlig sundhed udgør
et kvantespring fremad mod et fælles mål: Sundhed
for alle inden år 2020.

Der er ingen tid at miste!

Med venlig hilsen

Hvert eneste land, der fokuserer sit sund-
hedsvæsen på en effektiv, naturlig, ikke-
patenterbar sundhedsholdning er et vigtigt
skridt hen mod en sundere og mere fredelig
verden. 

Du kan følge udfrielsen af menneskeheden
fra medicinalindustriens åg i form af dens
�investeringsforretning i sygdom� på vores
stiftelses website.

OFFENTLIG SUNDHEDSINFORMATION
OM S A R S

Hvad WHO ikke fortæller os om naturlig
beskyttelse mod den nye epidemi

Det seneste eksempel på Verdenssundhedsorgani-
sationens (WHO) Þasko i forbindelse med at tjene
verdensbefolkningens sundhedsinteresser, er dens
ufuldstændige informationspolitik mht. SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome) epidemien.

Det er et videnskabeligt faktum, at alle virusser
kan blokeres af speciÞkke vigtige næringsstoffer.
De naturlige stoffer ascorbinsyre (vitamin C) er
kendt for at reducere eller blokere replikationen af
alle virusser, den gælder for. Virussygdomme er i
alt væsentligt ukendt i dyreverdenen, fordi de ße-
ste dyr � i modsætning til mennesket � produce-
rer store mængder vitamin C i deres krop. Hertil
kommer, at alle virusser spredes i menneskets krop
ved brug af de samme enzymer (kollagenaser),
der kan blokeres delvist eller helt ved hjælp af den
naturlige aminosyre lysin. Besøg stiftelsens web-
site for videnskabelige forsøg og yderligere hen-
visninger.

Det faktum, at der er naturlige stoffer til rådighed
til at hjælpe med at beskytte millioner af menne-
sker mod SARS skal straks udbredes verden over.
Disse naturlige stoffer er ikke kun effektive, men
har heller ingen bivirkninger og � endnu vigtige-
re � kan fås hvor som helst i verden netop nu.

Det faktum, at WHO fejler så utvetydigt i at udbre-
de livsvigtig information om naturlige, ikke-paten-
terbare sundhedsinitiativer er ikke noget tilfælde.
Det genspejler det faktum, at WHO ikke primært
tjener folkets sundhedsinteresser, men tilsynela-
dende bruges som instrument af medicinalindu-
strien.

Denne investeringsindustri fortsætter med at ofre
verdensbefolkningens sundhed til den trillion dol-
lar store �handel i sygdom� baseret på patenterba-
re lægemidler.

Men verdens befolkning har besluttet ikke længe-
re at leve i afhængighed af denne industri.

Dette offentlige informationsarbejde betales for af hundrede tusinder af patienter, der allerede er blevet hjulpet af naturlige sundhedsprogrammer.


