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De overwinning op kanker!

Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar ons onderzoeksteam dat deze doorbraak
met inzet en volharding heeft bewerkstelligd. In het bijzonder
bedanken wij dr. Waheed Roomi, leider van onze afdeling voor
kankeronderzoek die gedurende meer dan 10 jaar het onderzoek
heeft uitgevoerd en geleid. Ook bedanken wij Dr. Shirang Hetke,
dr. Vadim Ivanov, dr. Raxit Jariwalla, Nusrath Roomi en Tatiana
Kalinovsky voor hun bijdragen aan dit baanbrekende onderzoek.
Onze dank geldt eveneens Berga Albert voor de Nederlandse
vertaling, Thomas Wenn en zijn team voor de manier waarop zij
gestalte hebben gegeven aan deze uitgave en Mirjam Teerling
voor het redigeren.
Wij danken Betsy Long, Christian Kammler en Paul Anthony Taylor voor de organisatorische ondersteuning bij dit werk.
Wij willen ook graag alle leden van ons advocatenteam bedanken om dat ze ruim 10 jaar lang deze medische doorbraak verdedigd hebben tegen alle juridische aanvallen van de farmaceutische lobby.
Wij bedanken Werner Pilniok, Barbara Saliger en alle andere
patiënten die de moed hadden om hun levensverhaal openlijk te
vertellen
In het bijzonder gaat ons medeleven uit naar alle patiënten, jong
en oud, voor wie deze medische doorbraak te laat komt en die
waarschijnlijk een kans hadden gehad als ze niet zoveel tijd hadden verloren op de doodlopende weg van de chemotherapie.
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Uitermate dankbaar zijn wij August Kowalczyk en Jerzy Ulatowski
en andere overlevenden van het concentratiekamp Auschwitz. Zij
zijn een oneindige inspiratiebron voor ons en onze arbeid. Wij
onderstrepen hun motto: NOOIT MEER!!!
De grafische bijdragen van August Kowalczyk met de titel “
Wetenschap als Kunst” die het begin van ieder hoofdstuk sieren,
brengen onze gezamenlijke boodschap tot uitdrukking: economisch gewin telt overal ter wereld meer dan mensenlevens,
zowel toen als nu.
Grote dank zijn wij ook verschuldigd aan de vele duizenden
leden van onze internationale Gezondheidsalliantie die ons
onderzoek al meer dan 10 jaar steunen. Zonder hen was deze
doorbraak niet mogelijk geweest.
Wij bedanken onze gezinnen voor hun ondersteuning en hun
geduld.
En tenslotte bedanken wij al diegenen die door hun scepsis en
hun tegenstand altijd weer een bron van onschatbare waarde
gebleken zijn om ons nog meer te motiveren.
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Belangrijke internetsites
Meer informatie over de onderwerpen die in dit boek zijn besproken vindt u op de volgenden internet sites.
•

www.dr-rath-health-foundation.org
Informatie over het werk van onze stichting.

•

www.relay-of-life.org
Over 'de schakel voor het leven' gevormd door de overlevenden van Auschwitz die het 'stokje hebben doorgegeven' aan
de Dr. Rath Healt Foundation.

•

www.profit-over-life.org
Achtergrondinformatie over de 'handel met kanker'.

•

www.nazi-roots-of-brussels-eu.org
Informatie over de achtergronden van het ontstaan van de EU.

•

www.wiki-rath.org
De tegenhanger van een bekende, vermeend democratische
web encyclopedie.

•

www.chemo-facts.com
Feiten over de handel met chemotherapie en kanker

•

www.pharma-fact.org
Feiten over de farmaceutische inversteringen in ziekte.

•

www.movement-of-life.org
Roep om verandering!
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OPROEP VOOR
‘EEN BEWEGING VOOR HET LEVEN’
Het meest fundamentele recht van de mens is het recht op gezondheid
en leven. Dit recht wordt bedreigd door de wereldwijde belangen van
ondernemingen die het lichaam van de mens beschouwen als een
markt- en bron van inkomsten voor het verkrijgen van onbegrensde
winsten. Nu, in de 21ste eeuw, zal men zich overal ter wereld aaneen
moeten sluiten om dit onvervreemdbaar mensenrecht te beschermen.

HET RECHT OP GEZONDHEID
Bescherming van gezondheid is een belangrijk recht van de mens. In
de afgelopen eeuw is onze gezondheid in toenemende mate beïnvloedt door een investeringsindustrie, die floreert door het voortbestaan en toenemen van ziekte, als bron van inkomsten middels gepatenteerde medicamenten. Het streven van de farmaceutische ondernemingen naar een wereldwijd monopolie op gezondheid, vormt de
grootste belemmering voor de preventie en het uiteindelijk uitbannen
van veel voorkomende ziekten.
Elke zakenmodel dat berust op het expres bevorderen van ziekte, is
een misdaad tegen het fundamentele recht op gezondheid en zou
wereldwijd moeten worden verboden.

HET RECHT OP LEVEN
Evenzo wordt het recht op natuurlijke levensvoorwaarden bedreigd
door deze handelsbelangen. Het DNA, de bouwsteen van het leven en
de biologische voorwaarde voor ons bestaan, is door het patenteren
van genen tot een commercieel exploitatiemiddel verworden.
De genetische code is het onvervreemdbaar eigendom van alle mensen. Elke bemoeienis en commercialisering daarvan, elke poging om
ons lichaam of delen daarvan voor winstbejag te verkopen, te imiteren
en te manipuleren zou wereldwijd verboden moeten worden.
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HET RECHT OP NATUURLIJK VOEDSEL
Ook het plantaardig genetisch erfgoed en ons voedsel, dat sinds het
begin van ons bestaan beschikbaar is, is van alle mensen. In elke
poging tot genetische manipulatie en modificatie van planten met
het doel deze te patenteren en daarmee wereldwijd een monopolie
te verkrijgen op de onze voedselvoorziening, schuilt gevaar van misbruik van ons voedsel ten behoeve van commerciële winsten. Een
monopolie op voedsel maakt het mogelijk dat bedrijven de controle
hebben en kunnen beslissen over het lot van de gehele maatschappij.
Dit ondermijnt de basis van de democratie en schaadt de rechten
van de mens. Toegang tot gezonde, onbewerkte en niet gemodificeerde voeding vormt een voorwaarde voor een gezonde maatschappij.

EEN ADEMBENEMEND PERSPECTIEF
Het enorm economisch en menselijke potentieel waarover wij kunnen beschikken zou moeten worden aangewend voor het aanpakken
van de grote problemen in onze wereld, zoals honger, ondervoeding,
armoede, analfabetisme, werkloosheid en milieuvervuiling.

ONDERSTEUN DE BEWEGING VOOR HET LEVEN
De gevestigde orde zal niet vrijwillig alles waar u recht op heeft
afgeven. Wij, alle mensen op deze wereld, moeten ons basisrechten NU verdedigen. Dit is de doelstelling van de beweging voor het
leven (Movement of Life).

Meer informatie over deze beweging voor het
leven vindt u op deze website. U kunt via de
website ook uw steun aan de beweging betuigen.

www.movement-of-life.org
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