
Τι μπορείτε να κάνετε
για να εδραιώσετε τη
νίκη κατά του
καρκίνου – και να
δημιουργήσετε έναν
υγιέστερο κόσμο για
εσάς και τα παιδιά
σας

V.
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Φανταστείτε: Έναν κόσμο χωρίς καρκίνο
Αυτό το βιβλίο συντάχθηκε για τους ασθενείς που πάσχουν από

καρκίνο, για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περί -

θαλψης, για τους υπεύθυνους πολιτικών αποφάσεων – και για το

γενικό κοινό.

Πάνω από όλα, συντάχθηκε για τους νέους ανθρώπους του κόσμου,

οι οποίοι έχουν πλέον την ιστορική ευκαιρία, να αποτελέσουν την

πρώτη γενιά που θα μπορούσε να ζήσει χωρίς το φόβο του

καρκίνου.

Το αν αυτή η συναρπαστική προοπτική θα γίνει πραγματικότητα,

εξαρτάται από έναν και μόνο παράγοντα: Θα μείνετε αδιάφοροι, ή θα

συμβάλετε στη διάδοση αυτών των πληροφοριών–που σώζουν

ζωές, σε φίλους, συναδέλφους και στην κοινωνία.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτό το βιβλίο περισσότερες από

μία φορές, καθώς οι πληροφορίες σε κάθε σελίδα είναι πολύ περιεκ-

τικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να συμπυκνώσουμε

πολλά ερευνητικά πειράματα σε ένα γράφημα ή να συνοψίσουμε

μισό αιώνα ιστορίας σε μία σελίδα. Σας ενθαρρύνουμε να διερευνή-

σετε τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτό το βιβλίο, την ανάλυσή

τους και τη λογική τους. Να έχετε κριτικό πνεύμα και να διεξάγετε τη

δική σας έρευνα σχετικά με τα όσα διαβάζετε στο παρόν βιβλίο.

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην περιήγησή σας

στο διαδίκτυο θα συναντήσετε αρνητικές πληροφορίες σχετικά με

αυτήν την έρευνα, με τους συντάκτες αυτού του βιβλίου, κλπ. Όταν

διαβάζετε τέτοιου είδους πληροφορίες, αναρωτηθείτε ποιος τις έγρα-

ψε και ποιος επωφελείται από τη διάδοση τέτοιων παραπλανητικών

πληροφοριών.

Όσο μεγαλύτερα είναι τα οικονομικά προνόμια τα οποία πρέπει να

προασπιστεί το κατεστημένο, τόσο πιο άγριες είναι οι επιθέσεις που

εξαπολύει σε εκείνους που απειλούν αυτά τα προνόμια. Η φαρμα-

κευτική επενδυτική βιομηχανία έχει συσσωρεύσει μια περιουσία

δεκάδων τρισεκατομμυρίων (!) δολαρίων. Είναι, μέχρι στιγμής, η

μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην ιστορία. Επομένως, δεν

υπάρχει λόγος να εκπλήσσεστε με οτιδήποτε διαβάζετε.

Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος 2º: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον
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Εμπόριο με τις ασθένειες ή μη κερδοσ-
κοπική υγειονομική περίθαλψη;

Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ο ερευνητικός μας οργανισμός είναι ο

ηγέτης στην επιστημονική ανακατεύθυνση της ιατρικής, που έχει ως

βάση τα πατενταρισμένα συνθετικά και συχνά τοξικά φάρμακα, προς

αποτελεσματικές, φυσικές και ασφαλείς υγιείς προσεγγίσεις.

Παράλληλα, έχουμε αναλάβει και ηγετικό ρόλο στην ηθική μεταμόρ -

φωση από την «Εποχή του επενδυτικού εμπορίου με τις ασθένειες»

στην «Εποχή της αποτελεσματικής πρόληψης και εξάλειψης των

ασθενειών».

Αυτός ο στόχος, δηλαδή η διευκόλυνση της ηθικής μεταμόρφωσης

της ιατρικής, απαιτεί τη δική μας παραδειγματική συμπεριφορά.

Έχοντας επίγνωση αυτού του γεγονότος, δημιουργήσαμε ένα διεθνή

ερευνητικό οργανισμό που ανήκει κατά 100% σε μη κερδοσκοπικό

ίδρυμα.

Όπως απεικονίζεται στην αντικρινή σελίδα, όλα τα κέρδη που

προέρχονται από την έρευνα, επενδύονται εκ νέου σε περαιτέρω

έρευνα και κατάρτιση για τη φυσική υγεία. Καθώς δεν φεύγουν χρή-

ματα σε μετόχους ή γενικά για ατομικά οφέλη, το επιχειρηματικό μας

μοντέλο προωθεί μια ελικοειδή πορεία συνεχούς βελτίωσης της

υγείας.

Επιπλέον, η απόλυτη απουσία τυχόν ιδιωτικού κερδοσκοπικού

κινήτρου, αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για τις ερευνητικές κα -

τευθύνσεις. Σε αντίθεση με το «φαρμακευτικό εμπόριο με τις ασθένει -

ες», όπου η ανάπτυξη νέων φαρμάκων προσδιορίζεται από τα

υψηλότερα κέρδη, ο μη κερδοσκοπικός μας οργανισμός διεξάγει την

έρευνά του, σύμφωνα με τις μεγαλύτερες ανάγκες της υγείας εκατομ-

μυρίων ανθρώπων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Για το κατεστημένο, αυτή η ηθική μεταμόρφωση αποτελεί ιδιαίτερη

πρόκληση – καθώς δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει αυτήν την

αρχή, χωρίς να εγκαταλείψει την κερδοσκοπική φύση της βιομ-

ηχανίας του.

Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον
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Λύσεις 
φυσικής υγείας

Χρήση του
100% των

κερδών για περ-
αιτέρω έρευνα
και κατάρτιση

Καλύτερη
Υγεία

Έσοδα

Έρευνα

Ο κύκλος αυτός δεν περιγράφει απλώς το σύγχρονο μοντέλο

λειτουργίας του οργανισμού μας. Είναι παράλληλα και ένα μον-

τέλο για το μελλοντικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, που

δεν θα ελέγχεται πλέον από ειδικά επενδυτικά συμφέροντα.

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια καθυστέρησης της αναπόφευ-

κτης μετατροπής της υγειονομικής περίθαλψης, οι λομπίστες του

κατεστημένου, χρησιμοποιούν ορισμένες παλαιές παρελκυστι-

κές τακτικές: Κατηγορούν εμάς, τους πρωτοπόρους της προό-

δου, για αισχροκέρδεια από το «εμπόριο με τις ασθένειες».

Η αποκάλυψη των εμφανών αυτών τακτικών, βοηθάει τους αν -

θρώπους ανά τον κόσμο να εξαγάγουν τα δικά τους συμπεράσμα -

τα. Απλώς αναρωτηθείτε: «Ποιος επωφελείται;»

Ο μη κερδοσκοπικός μας οργανισμός –
Ένα μοντέλο για τη μελλοντική 

υγειονομική περίθαλψη
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Εφόσον εσείς, ο αναγνώστης, έχετε θωρακιστεί για την, προβλεπό-

μενη, δημαγωγία του κατεστημένου ενάντια σε αυτό το βιβλίο, δεν

υπάρχει πλέον λόγος να καθυστερεί η έναρξη μιας νέας εποχής

σύγχρονης υγείας.

Για τους ασθενείς η 
διάγνωση του καρκίνου
ισοδυναμεί με θανατική

καταδίκη

Τελικά
Θάνατος

Ο ασθενής υποκύπτει στην
τοξική «χημειοθεραπεία» 

ως μοναδική επιλογή

Ο ασθενής αντιμε-
τωπίζει το φόβο

του θανάτου

Εξαιρετικά τοξικά «χημειο -
θεραπευτικά» φάρμακα
βλάπτουν το σώμα του

ασθενούς

Όλοι πλέον έχουμε μια επιλογή:

Επιλογή

A
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Πρωταρχικά, αυτή η νέα εποχή θα χαρακτηρίζεται από τη μετατρο-

πή του καρκίνου από «καταδίκη σε θάνατο» σε διαχειρίσιμη ασθέ-

νεια. Η ανθρωπότητα έχει πλέον τη δυνατότητα να μετατρέψει το

φόβο σε ελπίδα.

Συνεχής
υγεία

Ο καρκίνος 
μετατρέπεται σε
μια διαχειρίσιμη
ασθένεια, όπως
όλες οι άλλες

Χρήση 
αποτελεσματικών

βιοσυμβατών μεθό-
δων φυσικής υγείας

Ο ασθενής καταλήγει 
σε τεκμηριωμένη 

επιλογή της θεραπείας

Βάσιμη ελπίδα 
μέσω ενημέρωσης

του ασθενούς

Επιλογή

B
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Στόχοι αυτού του βιβλίου: 
Απομυθοποίηση της ιατρικής 
και εκδημοκρατισμός της υγείας
Σε ευρύτερη κλίμακα, το βιβλίο αυτό αποτελεί σημαντική συμβολή

στην, επειγόντως αναγκαία, μετατροπή της ιατρικής:

1. Η προέλευση του καρκίνου και πολλών άλλων ασθενειών αποτε-

λούσε μέχρι σήμερα μυστήριο. Η «αμάθεια» του κοινού όσον

αφορά τη φύση του καρκίνου και άλλων ασθενειών αποτελούσε

προϋπόθεση για τη φαρμακοβιομηχανία, η οποία προωθεί αναπο-

τελεσματικά και επικίνδυνα φάρμακα, όπως τα χημειοθεραπευτικά.

Μέσω της ενημέρωσης του κοινού, αυτό το βιβλίο απομυθοποιεί

τη φύση του καρκίνου και επομένως ανοίγει το δρόμο στη, σφαι -

ρικά αποτελεσματική, βιολογική διαχείριση αυτής της νόσου. Προ-

φανώς, αυτό είναι μόνο η αρχή, και θα ακολουθήσει η κατανόησή

μας για τη φύση πολλών άλλων ασθενειών.

2. Μέχρι τώρα, η χορήγηση φαρμάκων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

ελεγχόταν στενά και αποτελούσε προνόμιο των συνταγογρα -

φούντων ιατρών. Πλέον πολλοί επαγγελματίες στο χώρο της

υγείας έχουν συνειδητοποιήσει ότι – και οι ίδιοι – έχουν εξαπατηθεί

και ότι οι επαγγελματικές δεοντολογικές τους αρχές, έχουν υπο-

βαθμιστεί από τα επενδυτικά συμφέροντα, μέχρι που κατέληξαν σε

μια απλή «δύναμη πωλήσεων» για τα αμφίβολα εμπορεύματα του

«φαρμακευτικού εμπορίου με τις ασθένειες».

Με την παροχή κατανοητών λύσεων υγειονομικής περίθαλψης για

όλους, αυτό το βιβλίο προχωρεί ένα βήμα παραπέρα. Εκδημοκρα -

τίζει την υγεία, επιτρέποντας σε πλήθος ανθρώπων να επωφε -

ληθούν από αποτελεσματικές, ασφαλείς και οικονομικές λύσεις

στον τομέα της υγείας, με τη μορφή μικροθρεπτικών και με την

εφαρμογή άλλων φυσικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην

επιστήμη.

Η απομυθοποίηση της σύγχρονης ιατρικής και ο εκδημοκρατισμός

της υγείας, αποτελούν προϋποθέσεις για μια σύγχρονη παγκόσμια

υγειονομική περίθαλψη, που θα βασίζεται στην πρόληψη.

Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον
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Τροφοδότηση του φόβου 
και της μιζέριας εκατομμυρίων

ανθρώπων
Οικονομική αποστράγγιση 

ολόκληρων εθνών

Ρόλος
αυτού του

βιβλίου

Η αμάθεια για την υγεία είναι μια
στρατηγική προϋπόθεση για τη
διαιώνιση της αγοράς τοξικών 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων 
με τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων

Εκατομμύρια
άνθρωποι

χάνουν τη ζωή
τους από ασθέ-

νειες, για τις
οποίες υπάρχει

δυνατότητα
πρόληψης

Οι ασθενείς και
οι κυβερνήσεις

πληρώνουν
δισεκατομμύ -

ρια για
επικίνδυνα
φάρμακα

STOP

STOP

STOP

Φαρμακευτικό 
κερδοσκοπικό «εμπόριο 

με τις ασθένειες»
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Απελευθέρωση της ανθρώπινης υγείας
Η ανθρωπότητα έχει γιορτάσει πολλά βήματα προόδου, με την ανα-

κάλυψη της ατμομηχανής, του ηλεκτρισμού, του τηλεφώνου και πρό-

σφατα του διαδικτύου, να αποτελούν μερικά από αυτά. Ωστόσο,

υπάρχουν μόλις δύο επιτεύγματα στην πορεία της ιστορίας που

επηρεάζουν κυριολεκτικά κάθε ανθρώπινη ζωή σήμερα και τις ζωές

όλων των μελλοντικών γενεών.

Το πρώτο από αυτά τα παγκόσμια επιτεύγματα ήταν η απελευθέρωση

της ανθρώπινης διάνοιας. Μετά την επινόηση του τυπογραφικού πιε-

στηρίου, το 16ο αιώνα στην Ευρώπη, χιλιάδες βιβλία μεταφράστηκαν

σε ζωντανές γλώσσες και διατέθηκαν σε εκατομμύρια κοινούς αν -

θρώπους. Σχολεία δημιουργήθηκαν σε κάθε χωριό και πανεπιστήμια

ιδρύθηκαν σε κάθε χώρα. Εν συντομία, το 16ο αιώνα η Ευρώπη
εξελίχθηκε σε λίκνο της απελευθέρωσης της ανθρώπινης
διάνοιας. Στους αιώνες που ακολούθησαν, ευδοκίμησαν όλοι οι

τομείς της κοινωνίας, της επιστήμης, του εμπορίου, τον κατασκευών,

της τέχνης, ακόμη και της πολιτικής ζωής, αντικαθιστώντας μια

χιλιετία σκότους, όπου επικρατούσαν αυταρχικοί ηγεμόνες, με τη

σύγχρονη εποχή και τη δημοκρατία.

Το δεύτερο από αυτά τα παγκόσμια επιτεύγματα είναι η
απελευθέρωση του ανθρώπινου σώματος και της αν -
θρώπινης υγείας από αιώνες αμάθειας και ψευδών εξαρτή-
σεων. Αυτό το βήμα βρίσκεται μπροστά μας. Με τη
δημοσίευση αυτού του βιβλίου και την ευρεία γνωστο-
ποίηση του περιεχομένου του, ανοίγουν διάπλατα οι πόρ-
τες προς τη γενική απελευθέρωση της ανθρώπινης υγείας.

Στόχος αυτής της γενικής απελευθέρωσης είναι η πρόληψη των

σύγχρονων πιο συχνών ασθενειών και τελικά η εξάλειψή τους για

όλες τις μελλοντικές γενεές, με την αποδέσμευση των οικονομικών

πόρων μέσω του τέλους του «εμπορίου με τις ασθένειες» που στραγ-

γαλίζει την οικονομία. Εκατοντάδες τρισεκατομμύρια δολάρια θα απο-

δεσμευτούν για να αποδοθούν στις πιο επείγουσες ανάγκες της αν -

θρωπότητας, συμπεριλαμβανομένου του λιμού, της ανεργίας και των

περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αυτή είναι η επόμενη σπουδαία
ενέργεια που θα ενώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον
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16ος αιώνας:

Η «απελευθέρωση της ανθρώπινης

διάνοιας» έδωσε ένα τέλος στην

εποχή του σκότους και συνέβαλε

στην πρόοδο της ανθρωπότητας

προς τη σύγχρονη εποχή.

Υπό το φως των κεριών στις

καλύβες τους, εκατομμύρια χωρικοί

άρπαξαν την ευκαιρία να μάθουν να

διαβάζουν τα τυπωμένα βιβλία.

... πέρασαν 25 χρόνια μέχρι να γίνει

αποδεκτή η ανακάλυψη του Λουί

Παστέρ ότι οι μικροοργανισμοί απο-

τελούν την αιτία λοιμωδών νόσων –

... πόσοι άνθρωποι απεβίωσαν κατά

τη διάρκεια αυτών των «μεταβα-

τικών χρόνων» –

... Εάν ζούσατε σε εκείνη την εποχή,

δεν θα τον βοηθούσατε;

... πέρασαν τέσσερις δεκαετίες μέχρι να

γίνει αποδεκτή η ανακάλυψη του

James Lind ότι ο χυμός εσπεριδοειδών

μπορεί να θεραπεύσει το σκορβούτο –

... πόσοι άνθρωποι απεβίωσαν κατά τη

διάρκεια αυτών των «μεταβατικών

χρόνων» – 

... εάν ζούσατε σε εκείνη την εποχή, δεν

θα τον βοηθούσατε;
James Lind (1716 - 1794)

Λουί Παστέρ (1822 - 1895)

Φανταστείτε ...

Φανταστείτε ...

Πόσο μπορεί να ωφελήσει η απελευθέρωση 
της ανθρώπινης υγείας και να συμβάλει στην
εξέλιξη της ανθρωπότητας σήμερα,
τον 21ο αιώνα και παραπέρα!

Φανταστείτε ...
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Δημόσια εκπαίδευση ως βάση της
σύγχρονης υγειονομικής εκπαίδευσης

Η σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη δεν θα είναι πλέον αποκλειστι-

κή και περιορισμένη σε μερικές μόνο επαγγελματικές ομάδες – θα

είναι περιεκτική, ολιστική και συμμετοχική στη φύση της. Όχι μόνο οι

ασθενείς, αλλά η κοινωνία ως σύνολο – από τους μαθητές έως τους

ανώτερους – θα συμμετέχουν ενεργά στην αγωγή για θέματα υγείας

και στη βασική υγειονομική περίθαλψη, με τη μορφή των συμβου-

λών σχετικά με τον τρόπο ζωής και των συστάσεων σχετικά με τη

διατροφή.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου θα διαδοθεί

γρήγορα μεταξύ των κοινοτήτων των ασθενών που πάσχουν από

καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι επιθέσεις

εναντίον αυτού του βιβλίου από τους λομπίστες της φαρμακοβιο -

μηχανίας στην ιατρική και τα μέσα ενημέρωσης, θα επιταχύνουν περαι-

τέρω τη διασπορά αυτού του βιβλίου. Αλλά όλα αυτά δεν είναι αρκετά.

Δημιουργήσαμε μια ευκαιρία σε κάθε αναγνώστη που θέλει να

συμβάλλει ενεργά στην τελική επίτευξη της «νίκης κατά του

καρκίνου» και να αλλάξει την υγειονομική περίθαλψη με σκοπό την

πρόληψη και την εξάλειψη των ασθενειών.

Το World Health Alphabetization (Παγκόσμιος Αλφα-
βητισμός Υγείας) είναι ένα ηλεκτρονικό online πρόγραμ-
μα αγωγής σε θέματα υγείας, με ανοικτή πρόσβαση για
όλους. Μπορείτε να συνδεθείτε στο www.wha-www.org
και να:

• Μελετήσετε τα επιτεύγματα της φυσικής υγείας, όχι μόνο στον

τομέα του καρκίνου αλλά και σχετικά με καρδιαγγειακές νόσους

και άλλα προβλήματα υγείας,

• Συμμετέχετε σε μια δοκιμασία και να λάβετε πιστοποιητικό ως

«Κοινοτικός εκπαιδευτής υγείας»,

GR_Krebs_Kapitel5_Band2_#Buecher  01.03.2012  15:16  Seite 62



Κεφάλαιο V – Τι μπορείτε να κάνετε για να εδραιώσετε τη νίκη κατά του καρκίνου

63

Іστοσελίδες που θα πρέπει επίσης να 
επισκεφτείτε:
• www.drrathresearch.org – Το ερευνητικό μας ίδρυμα

• www.dr-rath-health-foundation.org – Ο οργανισμός μας

• www.hpcm.org – 

Επαφή για ενδιαφερομένους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας

• www.profit-over-life.org – 

Ιστορία του «εμπορίου με τις ασθένειες»

Στη διεύθυνση www.wha-www.org μπορείτε να μάθετε περισσότε-

ρα σχετικά με την υγεία σας και να αποκτήσετε το δωρεάν πιστο-

ποιητικό ως «Κοινοτικός εκπαιδευτής υγείας».

Καταπολεμώντας την αμάθεια σε 
θέματα υγείας μέσω του προγράμματος

World Health Alphabetization 
(Παγκόσμιος Αλφαβητισμός Υγείας)
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Τι μπορείτε να κάνετε – εάν είστε …
Φτάσαμε στο τέλος αυτού του βιβλίου. Ορισμένοι από τους ανα -

γνώστες μας ενδέχεται να το βάλουν στην άκρη και να αφήσουν να

παρέλθει λίγος χρόνος για να αναλογιστούν την ευρύτερη σημασία του.

Άλλοι αναγνώστες ενδέχεται να αναζητήσουν τρόπους για να αναλά-

βουν άμεσα δράση, με σκοπό τη συντομότερη δυνατή εξάλειψη της

«βιομηχανίας της επιδημίας του καρκίνου». Παρακάτω αναφέρονται

ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε, εάν είστε:

• Ασθενής που πάσχετε από καρκίνο: μπορείτε να μοιρα-

στείτε με άλλους καρκινοπαθείς τις πληροφορίες αυτού του βιβ-

λίου και τυχόν θετική σας εμπειρία από φυσικές θεραπείες.

• Ιατρός: μπορείτε να εξοικειωθείτε με τα, ταχέως αναπτυσσόμε-

να, επιστημονικά δεδομένα των παραμέτρων φυσικής υγείας,

σχετικά με τον καρκίνο, καθώς και να εισαγάγετε μικροθρεπτικά

στις ιατρικές θεραπείες που χορηγείτε, ιδιαίτερα κατά την περί -

θαλψη καρκινοπαθών ασθενών.

• Επαγγελματίας στον τομέα φυσικής υγείας: να συμμε-

τέχετε σε εθνικούς ή διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς που

εξειδικεύονται στην προαγωγή της φυσικής υγείας με βάση την

επιστήμη, όπως είναι ο οργανισμός Health Professionals for Cel-

lular Medicine (Επαγγελματίες Υγείας για την Κυτταρική Ιατρική).

• Ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών υγιεινής διατροφής:
να συστήσετε αυτό το βιβλίο στους πελάτες σας, και να προσκα-

λέσετε επαγγελματίες στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης της

κοινότητάς σας, να δώσουν μια διάλεξη στο κατάστημά σας, σχε-

τικά με τα τεκμηριωμένα οφέλη της φυσικής υγείας.

• Δάσκαλος: να εισαγάγετε διατροφικές και επιμορφωτικές πληρ-

οφορίες σχετικά με την υγεία, στις τάξεις σας στο σχολείο, το κολ-

λέγιο ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο διδάσκετε, και να

οργανώσετε εξωσχολικές δραστηριότητες, για την προαγωγή της

προληπτικής και διατροφικής υγείας, στην κοινότητά σας.

• Υπεύθυνος λήψης πολιτικών αποφάσεων: να λάβετε

δράση τώρα και να διασφαλίσετε την ενημέρωση όλων των

πολιτών της πόλης σας, της περιφέρειάς σας ή της χώρας σας για

την ανακάλυψη σχετικά με τον καρκίνο και τον τεράστιο αντίκτυπό

της στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και το κόστος της υγειονομι-

κής περίθαλψης.
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Ο βαθμός, στον οποίο οι πληροφορίες, που περιέχονται σε αυτό

το βιβλίο επηρεάζουν τις ανθρώπινες ζωές, επισκιάζει πολλές

άλλες κοινωνικές κινήσεις και σκοπούς που προωθούνται σήμε-

ρα στο διαδίκτυο αλλά και αλλού με τη μορφή των αποκαλούμε-

νων κοινωνικών δικτύων.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαστάσεις – καθώς και τα

γεγονότα που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, με τα

οποία γίνεται φανερό ότι το κατεστημένο κρύβεται πίσω από κοι-

νωνικά ηλεκτρονικά online δίκτυα, για την παρεμπόδιση της αν -

θρώπινης προόδου – αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αντικειμενι-

κή ανάγκη ενός παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος αφιερωμένου

στους στόχους που αναφέρονται σ' αυτό το βιβλίο.

Οι στόχοι αυτοί είναι αυταπόδεικτοι: η προστασία του βασικού

δικαιώματός μας στην υγεία, τη ζωή, τα υγιεινά και μη τροποποι-

ημένα τρόφιμα και σε άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν χρειάζεται να παρουσιάσουμε λεπτομερώς τον τρόπο προά-

σπισης αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς ξέρετε

καλύτερα τι πρέπει να κάνετε στην κοινότητά σας και τη χώρα σας.

Εμείς, οι συντάκτες αυτού του βιβλίου, υποστηρίζουμε αυτό το

«Κίνημα για τη Ζωή». Θεωρούμε ότι ρόλος μας είναι να παρέχο-

υμε ένα πλαίσιο και μια online πλατφόρμα για τη διασύνδεση των

πολλών επιμέρους ενεργειών που θα ξεκινήσουν παντού. Αυτή

ακριβώς είναι η φύση της έκκλησής μας για ένα «Κίνημα για τη

ζωή» (βλ. «Παράρτημα»).

www.movement-of-life.org

Κίνημα για τη Ζωή
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