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В началото на третото хилядолетие човечеството
е на кръстопът. От едната страна са интересите на
шестте милиарда души, населяващи планетата
сега - и на всички бъдещи поколения - които искат
да живеят достоен и здравословен живот в един
мирен свят. От другата страна е малка група с
корпоративни интереси, които отказват на цялото
човечество тези основни човешки права само по
една причина -лакомия за пари. 

В тази обстановка ние, хората по света, имаме
избор: или да продължим да теглим ярема на тази
инвестиционна промишленост, която ни налага
войни и болести, или да се освободим от този
товар и да започнем да изграждаме един свят,
основан на принципите на мира, здравето и
социалната справедливост.

Ние, хората по света, съзнавайки, че никога по-
рано в историята не сме били по-единни в борбата
за запазване на мира, трябва да прекратим
инвестиционния "бизнес с болестите" и да
изправим пред правосъдието всички онези, които
жертват мира и здравето заради корпоративни
печалби.

Ето защо ние, хората от Изтока и Запада, от
Севера и Юга, от богатите и бедните страни, сме
решени да създадем един свят на мир, здраве и
социална справедливост за себе си и за идните
поколения.

Като свои основни права ние обявяваме: 

ПРАВОТО НА МИР. Ние, хората по света, сме
решени да браним правото си на мир с всички
достъпни средства. В ерата на оръжията за масово
поразяване войната вече не е път за решаване на
международните конфликти. Ние ще направим
така, че онези, които водят войни без категоричен
мандат от международното право, да бъдат
държани отговорни и да бъдат изправени пред
правосъдието. Ние няма да спрем, докато това не
бъде изпълнено, защото разбираме, че това е
единственият начин да защитим нашата планета
от унищожаване.

ПРАВОТО НА ЖИВОТ. Ние, хората по света,
сме решени да браним правото си на живот с
всички достъпни средства. Ние няма да се
успокоим, докато не бъдат премахнати всички
фактори, които скъсяват живота. Ние ще се борим
с глада, недохранването и другите фактори, които
унищожават ежегодно милиони жители на нашата
планета, включително бебета и деца. Освен това
ще прекратим "инвестиционния бизнес с
болестите", който е причината от предотвратими
болести да умират преждевременно повече хора,
отколкото от всички войни в човешката история,
взети заедно. 

ПРАВОТО НА ЗДРАВЕ. Ние, хората по света,
сме решени да браним правото си на здраве с
всички достъпни средства. Ние ще направим така,
че фармацевтичният "бизнес с болестите" и
преднамереното превръщане на болестите в
източник на корпоративни печалби да бъдат
обявени за незаконни в целия свят. Ние ще
държим отговорни онези, които преднамерено
разпространяват болести и онези, които скриват
преднамерено животоспасяваща информация за
естествените и не подлежащи на патентоване
терапии. При осигуряването на здраве за нашите
общества и при прилагането на националните
програми за здравеопазване ние ще се
съсредоточим върху ефективните и безопасни
природни подходи към здравето. Основната цел
на всяка здравна грижа е предпазването и
изкореняването на болестите. 

ПРАВОТОНАСОЦИАЛНАСПРАВЕДЛИВОСТ.
Ние, хората по света, сме решени да браним
правото си на социална справедливост с всички
достъпни мирни средства. Ние вече не приемаме
всеки двама от трима обитатели на нашата
планета да живеят в бедност и неграмотност. Ние
ще направим така, че ресурсите на света да се
разпределят по начин, който да осигурява
образование и достоен живот за всеки гражданин
на нашата планета. За финансиране на това
преразпределение ще използваме финансовите
ресурси, освободени от прекратяването на

многотрилионния "бизнес с болестите" и от
намаляването на военните разходи. Ние
осъзнаваме, че важно предварително условие за
укрепване на тези основни човешки права е
заинтересуваните групи, които поддържат
войната и болестите, да бъдат съдени от
международни съдилища заради това, че жертват
живота на милиони хора и вършат други
престъпления против хуманността. 

Това ще премахне последното препятствие, което
пречи на хората по света да приключат с
"Тъмното време на болести, войни и
несправедливост" и да започнат да изграждат един
"Нов свят на мир, здраве и социална
справедливост". 

От името на хората по света - 

Матиас Рат, доктор по медицина

Повече информация за това как можете да
подкрепите тази Конституция и да помогнете за
разпространяването й можете да намерите на
www.dr-rath-foundation.org

ДНЕВНИЯТ РЕД НА ХОРАТА
КОНСТИТУЦИЯ ЗА НОВ СВЯТ НА МИР, ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Днес хората в света осъзнават, че бяха измамени
относно истинските причини за войната в Ирак.
Политиците, които започнаха тази незаконна
война, загубиха всякакво доверие. Все още има
държавни ръководители, готови на компромис с
онези, които продължават да разширяват
международната криза. С това те действат против
волята на собствените си граждани. 

През последните седмици информирах хората в
Америка и останалия свят за дневния ред, скрит зад
войната в Ирак. Има най-малко две полесражения:

ПОЛЕСРАЖЕНИЕ № 1

Това е борбата на фармацевтичната инвестиционна
промишленост за оцеляване на нейния "бизнес с
болестите". Тази битка не може да бъде забелязана
лесно от всеки. Залогът е не милиони или милиарди
долари, а - в дългосрочен план - стотици трилиони
долари. 

Веднъж осъзнали организираната измамна основа
на фармацевтичната промишленост, хората в целия

свят ще поискат да се сложи край на този бизнес и
ще потърсят сметка от неговите директори,
инвеститори и политически поддръжници. За да се
предотврати подобно развитие, този
инвестиционен бизнес за много трилиони се нуждае
от срочно легализиране в целия свят и защитни
закони, които никога не биха минали в мирно
време. Точно по тази причина политическите
участници в общия бизнес организират второто
полесражение:

ПОЛЕСРАЖЕНИЕ № 2

Това е психологическата, политическата и
военната ескалация на кризата и войната в
глобален мащаб. Основата цел на тази стратегия е
да се отвлече вниманието от "Полесражение № 1",
да се създаде всеобщо психологическо състояние
на страх, като предварително условие за
ограничаване на гражданските свободи и
въвеждане на защитните закони в главното
сражение. Това е така именно поради факта, че това

второ полесражение сега се осъществява открито и
се разширява в глобален мащаб.

Стратегическата цел на тези особени интереси
около Рокфелеровата инвестиционна група и
техните политически поддръжници е да ескалират
сегашната международна криза до равнище, когато
ще се използват оръжия за масово поразяване. 

Използването на оръжия за масово поразяване
незабавно би причинило глобална психологическа
парализа. Такава обстановка е единственият
сценарий, при който е възможно да се орежат
гражданските права и да се установят исканите
защитни закони не само в страната, но и в целия
свят. 

Ето защо ние живеем не в следвоенни, а в
предвоенни времена. И това е причината, поради
която хората в света трябва да се обединят, за да се
предотврати едно такова развитие на нещата.
Дошло е време да започне изграждането на нов свят
- свят на мир, здраве и справедливост.

К О Н С Т И Т У Ц И Я  
ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН И МИРЕН СВЯТ

Повече информация:  www.dr-rath-foundation.org
Тук можете да изразите също своята подкрепа за "Дневния ред на хората" и да получите списъци за събиране на подписи в негова подкрепа.

Матиас Рат, доктор по медицинаМатиас Рат, доктор по медицина

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ НИЕ, ХОРАТА
"Всичко,  което е  необходимо за победата на злото,  е  добрите хора да не правят нищо." Едмънт Бърк, политик и писател (1729 - 1797)

КАКВО СЕ СЛУЧИ

Моите отворени писма в "Ню Йорк Таймс" и
други водещи международни вестници преди
иракската война допринесоха за постигането на
две цели. Първо, публичното излагане на дневния
ред на фармацевтичния бизнес, който се крие зад
тази война, помогна да бъде отхвърлен всякакъв
мандат за тази война от страна на
международното право. Второ, предупредих
публично, че всяко използване на оръжия за
масово поразяване би било злоупотреба. Ако е
имало такъв план, то моето предупреждение
изобличи тези намерения и затова беше решено, че
е прекалено рисковано да се приложат. 

Нещо повече, 11 дни след публикуването на моето
първо Отворено писмо в "Ню Йорк Таймс" от 2
февруари т.г. главният прокурор на Ню Йорк
заведе съдебен иск срещу водещите
фармацевтични компании за мошенически
бизнес-практики. На 31 март водещият
европейски вестник "Дер Шпигел" нарече
фармацевтичния бизнес организирана схема за
мошеничество, Британската телевизия излъчи
"Умиращи от лекарства", а на 18 май "Ню Йорк
Таймс" публикува голяма статия "Адвокатите на
първа инстанция сега се насочват към дела срещу
производители на лекарства". 

Така, печелейки войната в Ирак,
администрацията на Буш загуби доверието на
хората и сега идва ред да загуби главното
сражение, което се води в интерес на
фармацевтичния картел. 

СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ НА ФАРМАЦЕВ-
ТИЧНИЯ КАРТЕЛ

Тъй като не можаха да постигнат целите си по
време на иракската война, тези групи със
специални интереси и техните политически
поддръжници ще продължат да ескалират
международните кризи.

Но тъй като техният "план за играта" вече е
разкрит, стъпките им са предвидими. Най-
важното сега е, че ние, хората, знаем техните
планове и имаме шанс да ги спрем. Тези планове
включват: 

• Разширяване на войната - включително заплаха
за приоритетно използване на ядрени удари -
против Иран,Северна Корея и други страни.

• Разширяване на съпътстващите психологически
войни, като "войната против тероризма" и
глобалната кампания за сплашване с
атипичната пневмония.

• Усилията в Конгреса на САЩ да се прокарат
защитни закони за производителите на
лекарства, включително и такива, осигуряващи
защита от съдебно преследване за отговорност
за щети, причинени от лекарства, под чадъра на
националната сигурност. 

Ако хората в Америка допуснат тези планове да
продължат, свободните и демократични избори
през 2004 г. са заплашени. 

Дотогава трябва да се наблюдават всички мирни
преговори, за да се види дали те са истински или
са просто още една измама.

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ СЕГА

Да се вземат мерки за здравето:

Фармацевтичната промишленост насърчава
разширяването на болестите, а не предпазването
от тях. За лекуването на все повече и повече
болести са ефективни природните, не подлежащи
на патентоване алтернативи. 

Всяко семейство, всеки лекарски кабинет, болница
или система за здравеопазване, които прилагат
природните терапии, помагат да се подобри
състоянието на здравето и да се намали
зависимостта от фармацевтичния инвестиционен
бизнес. Цели страни вече  пренасочват своите
национални системи за здравеопазване към
превантивните мерки, включително естественото
и хранителното здравеопазване. 

С всеки загубен долар способността на
заинтересуваните групи да манипулират
публичното мнение и да си купуват политическо
влияние намалява. С всеки долар по-малко за
фармацевтичния картел войната става по-малко
вероятна. 

Да се вземат политически мерки:

• Споделете тази информация с други хора.

• Подкрепете "Дневния ред на хората" и започнете
да го прилагате във вашата общност.  

• Поискайте от вашите политически представители
да прилагат "Дневния ред на хората".

ЕЛАТЕ В ХАГА

Дневният ред на хората ще бъде представен
официално на международната конференция в
Хага, Холандия, на 14 - 15 юли 2003 г. Хага е
градът, където се намира Международният
наказателен съд на ООН (ICC). 

Тази международна конференция е отворена за
публично участие. За повече информация и
предварителна регистрация посетете нашия уеб-
сайт. 

Д-р Рат пред Международния съд в Хага

48 часа след появата на тази публикация Британският парламент взе решение за провеждане на официално разследване на причините, с които беше оправдана войната в Ирак.


