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Na poãátku tfietího milénia se lidstvo nachází na roz-
cestí. Na jedné stranû jsou tu zájmy ‰esti miliard lidí
Ïijících na této planetû - a v‰ech budoucích genera-
cí - ktefií chtûjí vést dÛstojn˘ Ïivot ve zdraví a pokoj-
ném svûtû. Na druhé stranû je tu malá zájmová sku-
pina podnikatelÛ, ktefií celému lidstvu tato základní
lidská práva odpírají z jediného dÛvodu - vlastní
chamtivosti. 

V této situaci si my, lidé tohoto svûta, mÛÏeme
vybrat: buì budeme nadále trpût pod jhem tûchto
investiãních odvûtví, která nás Ïenou do válek a
nemocí, nebo se od tohoto bfiemene osvobodíme a
zaãneme budovat svût zaloÏen˘ na zásadách míru,
zdraví a sociální spravedlnosti. 

My, lidé tohoto svûta, si uvûdomujeme, Ïe dosud
nikdy v dûjinách této planety jsme nebyli tak svorní
v odhodlání uchránit mír, ukonãit pÛsobení investi-
ãního "obchodu s nemocemi" a postavit pfied soud ty,
ktefií obûtovali mír a zdraví podnikatelsk˘m ziskÛm.

Proto jsme se my, lidé z v˘chodu, západu, severu a
jihu, z bohat˘ch i chud˘ch zemí rozhodli pro sebe a
pro budoucí generace vytvofiit svût míru, zdraví a
sociální spravedlnosti. 

PoÏadujeme následující základní práva:

PRÁVO NA MÍR. My, lidé tohoto svûta, jsme
odhodláni hájit v‰emi dostupn˘mi prostfiedky své
právo na mír. V éfie zbraní hromadného niãení jiÏ
válka neposkytuje moÏnost fie‰ení mezinárodních
konfliktÛ. Postaráme se o to, aby ti, ktefií vedou válku
bez jednoznaãného mandátu mezinárodního práva
nesli za své jednání odpovûdnost a byli za své zlo-
ãiny postaveni pfied soud. Nepolevíme, dokud nebu-
dou potrestáni - bez ohledu na ekonomické ãi poli-
tické dÛsledky - protoÏe si uvûdomujeme, Ïe pouze
tak mÛÏeme na‰i planetu zachránit pfied zniãením. 

PRÁVO NA ÎIVOT. My, lidé tohoto svûta, jsme
odhodláni hájit v‰emi dostupn˘mi prostfiedky své
právo na Ïivot. Nepolevíme, dokud nebudou z této
planety odstranûny v‰echny faktory omezující délku
lidského Ïivota. Budeme bojovat proti hladu,
podv˘Ïivû a dal‰ím faktorÛm, jeÏ mají kaÏdoroãnû
na svûdomí Ïivoty milionÛ lidí vãetnû dûtí a kojencÛ.
Odstraníme také "investiãní obchod s nemocemi", v
jehoÏ dÛsledku zemfielo pfiedãasnû na následky
nemocí, kter˘m lze pfiedejít, více lidí neÏ ve v‰ech
válkách, které kdy lidstvo vedlo. 

PRÁVO NA ZDRAVÍ. My, lidé tohoto svûta, jsme
odhodláni hájit v‰emi dostupn˘mi prostfiedky své
právo na zdraví. Postaráme se o to, aby byl farma-
ceutick˘ "obchod s nemocemi", kter˘ vûdomû pod-
poruje ‰ífiení nemocí v zájmu sv˘ch ziskÛ, na celém
svûtû postaven mimo zákon. Postavíme pfied soud ty,
ktefií zámûrnû podporují ‰ífiení chorob a ktefií zadrÏují
Ïivotnû dÛleÏité informace o pfiírodních nepatento-
vateln˘ch terapiích. V rámci poskytování zdravot-
ních sluÏeb vefiejnosti a zavádûní národních pro-
gramÛ zdravotní péãe se zamûfiíme na efektivní a
bezpeãné metody pfiirozeného zdraví. Primárním
cílem v‰ech strategií zdravotní péãe je prevence a
vym˘cení chorob. 

PRÁVO NA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST. My,
lidé tohoto svûta, jsme odhodláni hájit v‰emi
dostupn˘mi prostfiedky své právo na sociální spra-
vedlnost. Nebudeme dále akceptovat, Ïe dvû tfietiny
obyvatel této planety Ïijí v bídû a negramotnosti.
Postaráme se o to, aby zdroje tohoto svûta byly
pfierozdûlovány zpÛsobem, kter˘ kaÏdému obãanu
planety zajistí vzdûlání a dÛstojn˘ Ïivot. K financo-
vání tohoto pfierozdûlování pouÏijeme finanãní zdro-
je u‰etfiené díky odstranûní "obchodu s nemocemi"
v hodnotû tisícÛ miliard dolarÛ a zdroje u‰etfiené díky
sniÏování nákladÛ na zbrojení. Jsme si vûdomi, Ïe
prvním krokem k dosaÏení tûchto cílÛ musí b˘t po-

stavení zájmov˘ch skupin podporujících ‰ífiení války
a nemocí pfied soud. Nesou vinu za obûtování
milionÛ lidsk˘ch ÏivotÛ a za spáchání dal‰ích zloãinÛ
proti lidskosti. 

Tím bude odstranûna poslední pfiekáÏka, která lid-
stvu brání v ukonãení "Temného vûku nemocí, válek
a nespravedlnosti" a ve vybudování "Nového svûta
míru, zdraví a sociální spravedlnosti".

Jménem lidí celého svûta -

Matthias Rath, M.D.

Dal‰í informace o tom, jak mÛÏete podpofiit tuto Ústavu a pomo-
ci v jejím ‰ífiení, získáte na internetové adrese www.dr-rath-
foundation.org.

PROGRAM PRO LIDSTVO
Ústava pro nov˘ svût  míru,  zdraví  a  sociální  spravedlnost i

Lidé celého svûta si dnes uvûdomují, Ïe byli podve-
deni, pokud jde o pravé dÛvody války v Iráku. Politi-
ci, ktefií tuto nezákonnou válku zahájili, pozbyli
ve‰keré dÛvûryhodnosti. A pfiesto jiÏ dnes nûkteré
hlavy státÛ opût dûlají ústupky tûm, kdo nadále eska-
lují mezinárodní krizi. Dopou‰tûjí se tím jednání proti
vÛli sv˘ch vlastních obãanÛ.

V prÛbûhu posledních t˘dnÛ jsem informoval ame-
rické obãany i zbytek svûta o snahách skryt˘ch v
pozadí války proti Iráku. Existují nejménû dvû bitev-
ní pole:

BITEVNÍ POLE â. 1:

Je to boj investiãního odvûtví farmaceutiky za pfieÏití
jeho "obchodu s nemocemi". Není to bitva, která by
byla pro v‰echny kolem ihned zjevná. V sázce nejsou
milióny ãi miliardy dolarÛ - v del‰ím ãasovém hori-
zontu se jedná dokonce o stovky biliónÛ dolarÛ. 

AÏ lidé na celém svûtû poznají, jak˘ organizovan˘
podvod se skr˘vá pod povrchem farmaceutického
prÛmyslu, budou poÏadovat, aby takovémuto podni-
kání byla uãinûna pfiítrÏ a poÏenou pfiíslu‰né ãleny
správních orgánÛ, investory a politické pfiívrÏence k
odpovûdnosti. Aby se toto investiãní odvûtví dispo-
nující mnoha bilióny dolarÛ své odpovûdnosti vy-
hnulo, musí se po celém svûtû za‰tiÈovat nouzovou
legislativou a ochranáfisk˘mi zákony, jaké by v
mírov˘ch ãasech nikdy nemohly b˘t schváleny. A
právû proto ti, ktefií mají na vûci politick˘ zájem, orga-
nizují druhé bitevní pole:

BITEVNÍ POLE â. 2:

Jde o psychologické, politické a vojenské stupÀová-
ní krize i války v globálním mûfiítku. Hlavním úãelem
této strategie je odvést pozornost od "Bitevního pole
ã. 1" a navodit celosvûtovou atmosféru strachu, jako
pfiedpoklad pro zru‰ení obãansk˘ch práv a prosazení
ochranáfisk˘ch zákonÛ pro vítûzství v hlavní bitvû.

Právû z tohoto dÛvodu se na tomto bitevním poli nyní
otevfienû bojuje a v celosvûtovém mûfiítku se zvy‰uje
intenzita tohoto boje. 

Strategick˘m cílem tûchto zvlá‰tních zájmov˘ch
struktur kolem Rockefellerovy investiãní skupiny a
jejích politick˘ch pfiívrÏencÛ je vystupÀovat souãas-
nou mezinárodní krizi na úroveÀ, kdy budou nasaze-
ny zbranû hromadného niãení.

PouÏití zbraní hromadného niãení by okamÏitû vyvo-
lalo celosvûtové psychologické ochromení. Taková
situace pfiedstavuje jedin˘ scénáfi, kter˘ umoÏÀuje
omezit obãanská práva a zavést potfiebné ochranáfiské
zákony nejen v jedné zemi, n˘brÏ celosvûtovû. 

A to je dÛvod, proã neÏijeme v pováleãné, n˘brÏ v
pfiedváleãné dobû. A je to také dÛvod, proã se lidé
celého svûta musí spojit a zabránit tomu, aby se po-
psan˘ scénáfi nestal skuteãností. Je naãase zaãít budo-
vat nov˘ svût míru, zdraví a spravedlnosti.

Ú S T A V A
pro zdrav˘ a mírov˘ svût

Dal‰í  informace:  www.dr-rath-foundation.org
Na této adrese mÛÏete také vyjádfiit svou podporu "Programu pro lidstvo" a získat podpisové archy na podporu programu.

Matthias Rath, M.D.Matthias Rath, M.D.

CO MUSÍME, MY LIDÉ, UDùLAT
"K tomu, aby zlo pfievládlo,  není  tfieba více,  neÏ aby dobfií  l idé nedûlal i  nic ." Edmund Burke, politik a spisovatel (1729-1797)

CO SE STALO

Mé otevfiené dopisy, publikované pfied válkou v Iráku
v deníku New York Times a dal‰ích v˘znamn˘ch
mezinárodních listech, pfiispûly k dosaÏení dvou cílÛ.
Za prvé, vefiejné odhalení zámûrÛ farmaceutick˘ch
kruhÛ v pozadí této války upfielo této válce jak˘koli
mandát mezinárodního práva. Za druhé, vefiejnû jsem
varoval, Ïe by mohlo dojít ke zneuÏití nasazení zbra-
ní hromadného niãení. Jestli nûjak˘ plán tohoto
druhu existoval, mé varování takové zámûry odhali-
lo a pfiivodilo neúmûrnou míru rizika pro jejich usku-
teãnûní. 

Kromû toho, pouh˘ch 11 dní po zvefiejnûní mého
prvního otevfieného dopisu v New York Times dne 2.
února t.r. zahájil generální prokurátor New Yorku
trestní stíhání vÛdãích farmaceutick˘ch spoleãností
pro podvodné podnikatelské praktiky. Dne 31.
bfiezna pfiední evropsk˘ t˘deník Der Spiegel oznaãil
farmaceutické odvûtví za organizované podvodné
spiknutí, britská televize odvysílala pofiad Umírání
na léky a dne 18. kvûtna publikovaly New York
Times pfielomov˘ ãlánek, nazvan˘ Právníci se nyní
soustfieìují na pfiípady stíhání v˘robcÛ léãiv. 

Bushova vláda tedy sice vojensky zvítûzila ve válce
proti Iráku, av‰ak prohrála v ní svou dÛvûryhodnost
a nyní je na pokraji poráÏky ve své hlavní bitvû, svá-
dûné v zájmech farmaceutického kartelu.

DAL·Í KROKY FARMACEUTICKÉHO
KARTELU

Vzhledem k tomu, Ïe zvlá‰tní zájmové skupiny a
jejích politiãtí pfiívrÏenci nedosáhli bûhem irácké
války sv˘ch cílÛ, budou pokraãovat ve stupÀování
mezinárodní krize. 

Vzhledem k tomu, Ïe jejich "herní plán" je v sou-
ãasnosti odhalen, lze pfiedvídat i jejich dal‰í kroky.
NedÛleÏitûj‰í je, Ïe my, lidé, nyní tyto plány známe
a máme ‰anci je pfiekazit. K tûmto plánÛm náleÏí: 

• Váleãná eskalace - vãetnû hrozby preventivními
nukleárními údery - proti Íránu, Severní Koreji a
dal‰ím zemím.

• Eskalace soubûÏn˘ch psychologick˘ch válek, jako
je tzv. válka proti terorismu nebo globální kampaÀ
‰ífiící strach ze SARS.

• Snahy Kongresu Spojen˘ch státÛ pfiijmout ochra-
náfiské zákony ve prospûch v˘robcÛ léãiv, vãetnû
zaji‰tûní imunity pfied soudní odpovûdností za lé-
ãiva a to pod zá‰titou zákona o bezpeãnosti vlasti.

JestliÏe ameriãtí obãané pfiipustí pokraãování tûchto
plánÛ, svobodné a demokratické volby v listopadu
2004 se tím ocitnou v ohroÏení.

Do té doby je tfieba podrobit zkoumání mírová jed-
nání a ozfiejmit, zda jsou vedena upfiímnû, nebo zda
jde jen o dal‰í podvod.

CO MUSÍME NYNÍ UDùLAT

Kroky v oblasti zdraví:
Farmaceutick˘ prÛmysl propaguje ‰ífiení nemocí,
nikoli jejich prevenci. Pro stále více nemocí existu-
jí úãinné pfiírodní a nepatentovatelné alternativy. 

KaÏdá rodina, ordinace kaÏdého lékafie, kaÏdá
nemocnice nebo systém zdravotní péãe, která upla-
tÀuje pfiirozené terapie, pfiispívá k upevÀování zdra-
ví a sniÏování závislosti na investiãním podnikání
farmaceutického odvûtví. Dnes jiÏ celé zemû mûní
svÛj národní systém zdravotní péãe a zamûfiují jej
smûrem k preventivním opatfiením, a to vãetnû zdra-
ví získávaného na základû pfiirozen˘ch a v˘Ïivov˘ch
praktik.

KaÏd˘ dolar, o kter˘ pfiijde tato zájmová skupina,
znamená oslabení jejích schopnosti manipulovat s
vefiejn˘m mínûním a kupovat si politick˘ vliv. KaÏd˘
dolar, o kter˘ pfiijde farmaceutick˘ kartel, sniÏuje
pravdûpodobnost vypuknutí dal‰í války.

Kroky v oblasti politiky:
• Seznamujte s tûmito informacemi ostatní lidi.
• Podporujte "Program pro lidstvo" a zaãnûte jej

uplatÀovat v zemi, ve které Ïijete.
• PoÏadujte od sv˘ch politick˘ch zástupcÛ, aby

uplatÀovali "Program pro lidi".

P¤IJEëTE DO HAAGU

Program pro lidstvo bude oficiálnû prezentován na
mezinárodní konferenci v Haagu, v Nizozemsku, ve
dnech 14. - 15. ãervna 2003. Haag je mûsto, ve kte-
rém byl ustaven Mezinárodní trestní soud (ICC) Spo-
jen˘ch národÛ.

Tato mezinárodní konference je otevfiena vefiejnosti.
Dal‰í informace získáte na na‰ich internetov˘ch
stránkách, jejichÏ prostfiednictvím se mÛÏete také
pfiedbûÏnû zaregistrovat.

Dr. Rath pfied sídlem Mezinárodního trestního soudu v Haagu

48 hodin po zvefiejnûní tohoto vefiejného oznámení britsk˘ parlament rozhodl o zahájení oficiálního vy‰etfiování dÛvodÛ k rozpoutání války v Iráku.


