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De ce probabil nu aţi auzit până acum de
această descoperire medicală revoluţionară

Când aţi citit în această carte despre beneficiile remarcabile ale
vitaminelor asupra sănătăţii, este posibil să vă fi întrebat: ”De
ce această informaţie salvatoare de vieţi nu este utilizată de
fiecare medic și în fiecare spital? De ce informaţia că animalele
nu suferă infarcte miocardice pentru că produc vitamina C în
organismul lor, nu este difuzată la radio și TV și pe primele
pagini ale ziarelor? De ce nu am învăţat despre aceste lucruri
încă de la grădiniţă?”

Există o întreagă industrie cu interese economice înnăscute de
a obstrucţiona, suprima și discredita orice informaţie despre
eradicarea naturală a bolilor. Industria farmaceutică câștigă
peste un trilion de dolari din vânzarea de medicamente pentru
boli care se perpetuează. Aceste medicamente pot ameliora
simptomele, dar nu vindecă boala. Trebuie să înţelegem că
misiunea acestei industrii este de a face bani pe seama bolilor
care se perpetuează. Vindecarea sau eradicarea unei boli ar
duce la prăbușirea pieţei de trilioane de dolari a industriei far-
maceutice.

Vă încurajez să citiţi următoarele elemente cheie despre natura
industriei farmaceutice și să vă gândiţi la fiecare dintre ele.
Acum veţi înţelege de ce suntem bombardaţi cu campanii de
publicitate din partea companiilor farmaceutice care vor să ne
facă să credem că ele ”caută vindecări”, ”depun eforturi pentru
eradicarea bolilor”, ”pentru creșterea speranţei de viaţă” și alte
promisiuni false.

Cu aceste declaraţii înșelătoare, industria farmaceutică a fost
capabilă să mascheze timp de decenii întregi adevărata natură
a afacerii sale – profituri maxime pe seama perpetuării bolilor.

DE CE ANIMALELE NU FAC INFARCT... DAR OAMENII, DA!

234



11  ERADICAREA BOLILOR CARDIOVASCULARE

235

Nici o investiţie în 
cercetare și studii clinice

Studii asupra 
medicamentelor patentabile

Puţine studii despre 
beneficiile vitaminelor asu-

pra sănătăţii în revistele
medicale și media

Nici o instruire despre
beneficiile vitaminelor în
cărţile și școlile medicale

Infiltrarea cercetării și edu-
caţiei medicale 

la toate nivelurile

Campanii de publicitate de 
milioane de dolari pentru 

medicamente farmaceutice

Generaţii întregi de medici
termină școala medicală fără
a avea suficiente cunoștinţe
despre beneficiile vitamine-

lor asupra sănătăţii

Profesia medicală a fost
transformată într-un

instrument de vânzări 
pentru medicamente 

farmaceutice

Bolile comune se răspân-
desc ca o epidemie în timp

ce costurile asistenţei
medicale explodează

Milioane de pacienţi au
decedat în ultimul secol

din cauza bolilor care
puteau fi prevenite

• Vitaminele duc la eradicarea bolilor
și ameninţă piaţa farmaceutică

• Nepatentabilitatea vitaminelor
• Marje mici de profit pentru vitamine

Industria farmaceutică este construită pe doi stâlpi ai morţii



Cele zece legi ale industriei farmaceutice

Până acum, industria farmaceutică s-a prezentat ca un binefă-
cător al omenirii fără de care nici o societate modernă nu poate
exista. Totuși, o simplă analiză a naturii industriei farmaceu-
tice dezvăluie o imagine realistă care poate fi rezumată astfel

1 Industria farmaceutică nu este o industrie a
sănătăţii dezvoltată natural, ci o afacere de
investiţii artificial creată pe baza promisiunilor
înșelătoare de asigurare a sănătăţii.

2 Piaţa de desfacere a industriei farmaceutice
este corpul dumneavoastră – dar numai atâta
vreme cât este bolnav.

3 Prevenirea, tratarea cauzelor primare ale bolilor
și, mai presus de toate, eradicarea lor reduc sau
chiar distrug pieţele farmaceutice și de aceea nu
sunt în zona de interes a acestei industrii.

4 Marea majoritate a medicamentelor farmaceu-
tice nu au o eficienţă dovedită și sunt orientate
doar pe simptome.

5 Baza acestei industrii cu profituri enorme nu
este lupta eficientă împotriva bolilor, ci dreptu-
rile de autor asupra patentelor noilor molecule
sintetice necunoscute de corpul uman.

6 Deoarece majoritatea medicamentelor farmaceu-
tice sunt molecule sintetice, ele sunt toxice pen-
tru organismul uman și adesea cauzează efecte
secundare grave, noi boli sau chiar decesul.
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7 Pentru a ascunde această schemă de înșelătorie
globală, industria farmaceutică cheltuiește mai
mulţi bani pentru a-și deghiza afacerea minci-
noasă decât pentru cercetare. Acești bani sunt
folosiţi pentru publicitate, promovare și alte
asemenea măsuri.

8 Vitaminele și alte terapii naturale ameninţă
însăși baza afacerii farmaceutice din două
motive: în primul rând ele previn sau tratează
cauza primară a celor mai comune boli ale zile-
lor noastre. În al doilea rând, ele sunt în general
nepatentabile, deci au marje scăzute de profit.

9 Terapiile naturale de sănătate și ”afacerea cu
boala” a industriei farmaceutice sunt incompatibile
și deci nu pot coexista.

10 Condiţia preliminară pentru prosperitatea pe
termen lung a industriei farmaceutice este eli-
minarea terapiilor naturale.
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Sănătatea și viaţa sutelor de
milioane de oameni și economiile
tuturor ţărilor sunt prizonierele
”afacerii cu boala” a industriei far-
maceutice. Companiile farmaceu-
tice cheltuiesc pentru marketingul
medicamentelor dublul sumei pe
care o investesc în cercetare. Cam-
paniile de publicitate înșelătoare
cum este cea înfăţișată aici dau
false speranţe milioanelor de
oameni.



Trucuri cheie ale ”afacerii cu boala” a
industriei farmaceutice

Timp de peste un secol, eforturile industriei farmaceutice de
investiţii de a înlocui terapiile naturale nepatentabile au fost
organizate strategic cu un singur scop: stabilirea unui mono-
pol al medicamentelor farmaceutice asupra sănătăţii globale.
Trucurile lipsite de scrupule folosite de industria farmaceutică
pentru a înșela lumea și a-și instaura controlul pot fi rezumate
în următoarele trei tactici:

1Menţinerea dezinformării: La aproape 100 de ani după
ce Dr. Szent-Gyoergy a descoperit molecula de vitamina C,

oamenii care ştiu că organismul uman nu produce vitamina C
sunt încă puţini. Iar acum se știe că vitamina C este cea mai
importantă moleculă necesară pentru stabilizarea pereţilor
vaselor de sânge și prevenirea bolilor cardiovasculare.

Credeţi că această ignoranţă în domeniul sănătăţii este o coin-
cidenţă? Puteţi crede că dumneavoastră, părinţii și bunicii dum-
neavoastră aţi fost ţinuţi ”în întuneric” în mod intenţionat? Vă
vine să credeţi că există un anumit grup de interese – industria
farmaceutică – care cu bună știinţă a asistat la transformarea
bolilor cardiovasculare într-o epidemie de-a lungul secolului 20?
Puteţi crede că au făcut toate aceste lucruri din lăcomie finan-
ciară, ca să creeze o piaţă de multe miliarde de dolari pentru
beta-blocante, antagoniști de calciu și alte medicamente orien-
tate pe simptome cardiovasculare? Ar fi bine să credeţi.
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Fără cunoașterea faptu-
lui că organismul fiinţelor
umane nu poate produce
vitamina C, corpurile noas-
tre devin ca un deșert.
Industria farmaceutică a
avut apa dar nu ne-a dat-o
pentru că a făcut bani
din vânzarea ”picăturilor”.



2Discreditarea vitaminelor și a terapiilor naturale: De
fiecare dată când se răspândesc adevăruri despre benefi-

ciile asupra sănătăţii ale terapiilor naturale, care încep să ame-
ninţe ”afacerea cu boala” a industriei farmaceutice, cartelul
farmaceutic lansează câte o campanie globală de discreditare
a terapiilor naturale nepatentabile. De-a lungul anilor, aceste
campanii înșelătoare de publicitate au inclus informaţii false
despre pretinse efecte secundare ale vitaminelor, de la cancer
până la boli mintale. Dacă măcar unul din aceste ”basme” ale
industriei farmaceutice ar fi fost adevărat, probabil că am fi
fost singuri pe Planeta Pământ: majoritatea fiinţelor vii ar fi dis-
părut demult, pentru că ele produc mari cantităţi de vitamina C
în corpul lor și se bucură de o excelentă sănătate.

3Interzicerea prin lege a terapiilor naturale: Ori de câte
ori adevărul despre beneficiile terapiilor naturale asupra

sănătăţii se răspândește, cartelul farmaceutic ia încă o măsură
de blocare a acestuia. Prin promotorii săi politici, cartelul
influenţează și abuzează de instituţii politice în toate ţările
lumii. Cartelul a forţat legislaţia care restricţionează accesul la
terapiile naturale prin intermediul (cabinetului) Comisiei Euro-
pene. Abuzând de ”Comisia Codex Alimentarius” a Naţiunilor
Unite, cartelul farmaceutic se străduiește să scoată în afara
legii terapiile naturale în întreaga lume – o lege protecţionistă
globală în interesul globalizării farmaceutice.
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Cartelul farmaceutic își ascunde
planurile protecţioniste sub
acoperirea ”protecţiei consu-
matorului”. Timp de ani de zile
cartelul farmaceutic a organi-
zat întâlniri la Ministerul pen-
tru Protecţia Consumatorului
de la Berlin, Germania, pentru
a-și impune agenda globală.
Notă: cartelul trebuie protejat
cu sârmă ghimpată împotriva
consumatorilor!



Minciuna este o condiţie preliminară 
a ”afacerii cu boala” a industriei

farmaceutice

Cum se face că milioane de oameni încă vor să plătească
miliarde de dolari pentru medicamente care nu îi vindecă și
adesea le fac chiar rău? În decursul secolului trecut, cartelul
farmaceutic și armata sa de promotori s-a infiltrat în toate sec-
toarele societăţii. Ei au construit strategic un labirint complicat
de manipulare, înșelăciune și control. Cele mai importante ele-
mente ale acestei scheme sunt rezumate pe pagina alăturată:

• Manipularea cercetării în așa fel ca medicamentele sinte-
tice să apară ca ”medicamente” în defavoarea terapiilor
naturale.

• Aprobarea ”afacerii cu boala” a industriei farmaceutice
de către medici și alţi profesioniști în domeniul sănătăţii,
care recomandă medicamente ineficiente. Mulţi dintre ei
sunt ei înșiși ”victime” pentru că în decursul instruirii lor
medicale au fost privaţi de instruirea corespunzătoare cu
privire la medicina nutriţională.

• Înșelarea publicului asupra eficienţei riscurilor medicamen-
telor farmaceutice, prin intermediul campaniilor de publici-
tate de milioane de dolari, la televiziune și în mass media.

• Regulamente și legi propuse de agenţiile de reglemen-
tare sub presiunea unei armate de promotori ai industriei
farmaceutice.

În viitor, nici o naţiune nu își va mai putea permite să își împo-
văreze economia naţională cu o industrie farmaceutică ce
crește ca un cancer pe banii oamenilor, ai corporaţiilor și ai
sectorului public. Toate aceste grupuri sunt sufocate de explo-
zia costurilor asistenţei medicale și ale medicamentelor care
nu vindecă nimic.

Cartea pe care o ţineţi în mână va schimba asta pentru tot-
deauna.
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• TV și radio
• Ziare

• Medici
• Farmaciști

• Legislaţie
• Reglementare

În fiecare an
milioane de

oameni plătesc
”voluntar” tri-

lioane de dolari
cartelului farma-

ceutic pentru
medicamente care
nu vindecă nimic

și adesea chiar
dăunează

Înșelătorie

ReglementăriManipulare

Aprobare

Cartelul farmaceutic 
abuzează de sectoarele cheie 

ale societăţii noastre

Cartelul farmaceutic

• Știinţă
• Cercetare

Milioane de oameni / pacienţi

“CORTINA ÎNȘELĂTORIEI”



Începe o nouă eră a sănătăţii umane

Cu cinci sute de ani în urmă, biserica medievală făcea miliarde
de thaleri (precursorii dolarului) vânzând indulgenţe, o imagi-
nară ”cheie a raiului” pentru credincioși. Apoi schema fraudei
s-a prăbușit și, odată cu ea, o mare parte din puterea bisericii.
Astăzi, afacerea farmaceutică folosește aceeași schemă a frau-
dei. Încearcă să vândă milioanelor de oameni ”cheia sănătăţii”
și primește trilioane de dolari pentru o iluzie: minciuna că indus-
tria farmaceutică este interesată de sănătatea dumneavoastră.

Având în vedere natura nesănătoasă a afacerilor sale, necesi-
tatea urgentă a unui nou sistem de asistenţă medicală devine
evidentă. Eliberarea de sub jugul industriei farmaceutice va fi
în beneficiul direct și imediat al milioanelor de oameni, al
comunităţii de afaceri și al sectorului public al tuturor naţiuni-
lor. Acest nou sistem de asistenţă medicală se bazează pe mai
buna înţelegere și participare a milioanelor de oameni. Baza
sănătăţii a devenit de înţeles, posibil de realizat și accesibilă
oricui. Acea epocă din istoria omenirii în care sănătatea a fost
încredinţată unei industrii care a profitat de ea fără rușine, s-a
sfârșit.

Noul sistem de asistenţă medicală se orientează pe asistenţa
medicală primară, pe prevenirea și eradicarea bolilor. Consul-
tanţii de sănătate și centrele de sănătate vor înlocui multe din
centrele medicale de înaltă tehnologie de astăzi. Fiecare om
are șansa de a deveni un arhitect și fiecare sufragerie poate
deveni un centru de consultanţă al unui Nou Sistem de Asis-
tenţă Medicală.

Noul sistem de asistenţă medicală este construit de oameni
dedicaţi, alături de un număr din ce în ce mai mare de medici
și profesioniști în domeniul sănătăţii.

Majoritatea profesioniștilor în domeniul sănătăţii au înţeles că
au fost ei înșiși compromiși de companiile farmaceutice și au
fost victime ale asistenţei medicale bazate pe medicamente.
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Jaloane pe calea eradicării bolilor 
cardiovasculare

În acest capitol doresc să vă împărtășesc ceva despre acest pro-
gres în domeniul sănătăţii cardiovasculare, jaloanele de care
deja am trecut, obstacolele pe care le-am depășit și perspectiva
uluitoare asupra îmbunătăţirii sănătăţii umane la scară globală.

Bazele
În 1990, am venit în America purtând în valiză o descoperire
care avea să ducă la un nou raţionament știinţific în boala car-
diovasculară. Mesajul a fost clar: vitaminele sunt cheia controlu-
lui bolii cardiovasculare, ucigașul numărul unu în lumea indus-
trializată. Dar această descoperire nu a fost imediat îmbrăţișată.
Când am decis să renunţ la cariera clinică și să mă dedic cercetă-
rii, mulţi dintre colegii mei din Germania m-au avertizat că dacă
voi lucra asupra vitaminelor îmi voi ruina cariera.

În 1989 am susţinut discursuri și mi-am prezentat proiectul de
cercetare centrelor de frunte în cercetare cardiovasculară din
America, printre care Baylor College of Medicine (Colegiul de

medicină Baylor) din
Houston, University of
Chicago (Universitatea
din Chicago), National
Institutes of Health
(Institutul Naţional de
Sănătate) și University
of California in La Jolla
(Universitatea din La
Jolla, California), unde
noul factor de risc lipo-
proteina (a) a fost pri-
mit cu mare interes, dar
lucrul asupra vitamine-
lor era încă considerat
prea controversat.
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Lipoproteina (a) Vitamina C

Infarcte miocardice
necunoscute

Infarcte miocar-
dice frecvente

Legătura dintre lipoproteina 
(a)-vitamina C



La începutul anilor 1990 am acceptat invitaţia Dr. Linus Pau-
ling de a lucra cu el, doar pentru a constata că la vârsta de 89
de ani obosise să lupte, iar descoperirile sale despre vitamine
nu se vedeau nicăieri în medicină. Încurajat de descoperirile
mele, Pauling a fondat împreună cu mine două companii pen-
tru a lansa acest proces.

Tot în 1990 a ieşit la lumină şi cel mai mare dezastru al Ameri-
cii, cauzat de medicamentele pe bază de reţetă. Un număr de
aproximativ 50.000 de americani au murit din cauza unui
medicament antiaritmic care de fapt cauza oprirea bruscă a
inimii și moartea subită prin stop cardiac. Acest număr a fost
egal cu al oamenilor uciși în războiul din Vietnam. O investiga-
ţie a congresului a stabilit că FDA aprobase acest medicament
fără nici un studiu clinic controlat. Această tragedie este pre-
zentată în cartea lui Thomas Moore ”Medicina Mortală”, o
carte care ar trebui citită de toată lumea. Astfel, în timp ce
cercetarea medicală a ajuns la un alt punct mort, vitaminele și
alţi nutrienţi esenţiali ca variante eficiente și sigure erau încă
ostracizate de medicina convenţională și restricţionate de cli-
matul reglementărilor.
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Cooperarea și prietenia mea cu dublul laureat al Premiului Nobel
Linus Pauling (stânga) a fost atât de strânsă încât Pauling m-a
rugat pe mine (dreapta) să continui munca lui de o viaţă. În
centru este secretara Dr.Pauling la acel moment, Dorothy Munro.



Medicina nutriţională era un ”copil vitreg” în America, dar în
Europa situaţia era chiar mai rea. Dacă vroiai să trimiţi un fla-
con de tablete de vitamina C de 1000 mg în Germania, acesta
era oprit la vamă deoarece tabletele de vitamina C cu concen-
traţii peste 500 mg erau considerate medicamente. Aceasta
era situaţia cu numai 5 ani în urmă. Având în vedere acest
punct de plecare, putem acum aprecia jaloanele pe care le-am
atins şi obstacolele pe care le-am înlăturat în acest răstimp. În
următorul capitol al acestei cărţi vă voi da o declaraţie despre
acest proces, din propria mea experienţă.

Jalonul 1: Descoperire revoluţionară
Primul pas către controlul bolii cardiovasculare a fost descope-
rirea legăturii dintre lipoproteina (a) și vitamina C. Organismul
uman produce factorul de risc lipoproteină (a) pentru a com-
pensa lipsa producţiei proprii de vitamina C. Ca rezultat, un
om din doi moare de infarct miocardic sau accident vascular
cerebral, în timp ce bolile cardiovasculare sunt complet necu-
noscute în lumea animală. Această descoperire mi-a alimentat
interesul în cercetările asupra vitaminelor.

Până în anul 1991, munca conceptuală era terminată și am
rezumat-o în două articole știinţifice: ”Soluţia enigmei bolilor
cardiovasculare la oameni” și ”O teorie unificată asupra bolilor
cardiovasculare la oameni, care deschide calea pentru aboli-
rea acestei boli ca și cauză a mortalităţii umane”. Aceste publi-
caţii au prezentat pentru prima oară raţionamentul știinţific
asupra faptului că infarctele miocardice și accidentele vascu-
lare cerebrale pot fi prevenite iar bolile cardiovasculare pot fi
eradicate. L-am citat pe Linus Pauling care a susţinut aceste
concluzii ca și coautor.

Jalonul 2: O nouă înţelegere a naturii bolilor
cardiovasculare
Noua înţelegere asupra naturii bolilor cardiovasculare este
prezentată în detaliu în această carte. Aceasta clarifică faptul
că nici nivelul ridicat al colesterolului şi nici regimul alimentar
bogat în grăsimi nu stau la originea bolilor cardiovasculare.
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Aceste elemente pot deveni factori de risc numai dacă pereţii
arterelor noastre sunt deja slăbiţi de deficitul de vitamine – și
numai atunci. Am descoperit faptul că boala cardiovasculară
este o formă incipientă a bolii marinarilor, scorbutul.

Am clarificat şi faptul că plachetele aterosclerotice din arterele
noastre nu sunt evenimente întâmplătoare; aceste plachete
sunt pur și simplu o ”schelă” a naturii pentru repararea și sta-
bilizarea pereţilor arterelor de îndată ce au fost slăbiţi de defi-
citul de vitamine. Acest raţionament știinţific poate explica şi
de ce suferim infarcte la inimă și nu la nas sau la urechi. Mai
mult, am descoperit că majoritatea afecţiunilor moștenite
cunoscute astăzi ca factori de risc pentru boli cardiovasculare
– inclusiv nivel ridicat al colesterolului, trigliceridelor și homo-
cisteinei – pot fi ameliorate prin aportul ridicat de vitamine.

Evident, un nou raţionament știinţific capabil să explice dintr-odată
atât de multe mistere nerezolvate despre problema de sănă-
tate numărul unu, nu putea trece neobservat. În acel
moment, companiilor farmaceutice și liderilor de opinie medi-
cali le-a fost clar că dogma colesterolului și odată cu ea o mare
piaţă de medicamente pe bază de reţetă ar putea să se
prăbușească. Timpul în care acest lucru s-ar fi întâmplat depin-
dea de un singur factor: cât de repede s-ar fi răspândit pe plan
global informaţia despre descoperirea legăturii dintre scorbut
și bolile de inimă. Astfel, în 1990 a început o mare luptă pen-
tru percepţie publică, dusă de industria farmaceutică de tri-
lioane de dolari care lupta pentru supravieţuire.

Dar au mai existat și alte voci timpurii. Unul din primele
mesaje încurajatoare a venit de la Dr. Valentin Fuster, pe
atunci șeful departamentului de cardiologie de la Harvard
Medical School și mai târziu președinte al American Heart
Association. Deja în 1992 Dr.Fuster îmi scria ”S-ar putea să ai
mare dreptate în predicţiile asupra rolului vitaminei C în boala
cardiovasculară”. El a declarat că propriul său departament se
va alinia acestor cercetări. Din păcate, nu am auzit nici un
rezultat de atunci.
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Jalonul 3: Eveniment media la cumpăna apelor
Următorul pas al acestui proces era sprijinul cheie din partea
media pentru medicina nutriţională și bazată pe vitamine. Edi-
torialul ”Adevărata putere a vitaminelor” din numărul din
aprilie 1992 al Revistei TIME a fost declanșat de o conferinţă
ingternaţională asupra vitaminelor organizată de New York
Academy of Sciences în luna februarie a acelui an. Mulţi
oameni de știinţă au contribuit la această conferinţă. Am avut
privilegiul de a fi unul dintre ei și am prezentat noua noastră
înţelegere asupra naturii bolilor cardiovasculare inclusiv rolul
cheie al vitaminelor în prevenirea lor.

După decenii de părtiniri și boicoturi împotriva vitaminelor în
media, numărul respectiv din revista TIME a devenit un eveni-
ment la cumpăna apelor. Studiile care documentau beneficiile
vitaminelor în prevenirea multor boli nu mai erau respinse
automat. Doar la câteva săptămâni după acest articol din
revista TIME, un important studiu epidemiologic condus de
Dr.James Enstrom și colegii săi a atras atenţia naţională.
Acesta arăta că suplimentarea pe termen lung cu vitamina C,
spre deosebire de regimul alimentar mediu al americanilor,
putea să reducă la jumătate
numărul cazurilor de boli
cardiovasculare. Astfel, aco-
perirea media pozitivă dispo-
nibilă imediat a dus la șansa
unei percepţii în favoarea
vitaminelor, cu repercusiuni
la scară globală.

Acum, după mai bine de un
deceniu, ”lupta media” în
legătură cu beneficiile vita-
minelor asupra sănătăţii încă
este dusă cu opoziţii puter-
nice organizate de compa-
niile farmaceutice care pierd
rapid teren.
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Revista TIME, Aprilie 1992
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Jalonul 4: Noua legislaţie garantează acces liber la vitamine
În retrospectivă, 1992 a fost un an remarcabil. La 2 iulie 1992
Linus Pauling împreună cu mine am susţinut o conferinţă de
presă la San Francisco lansând un ”Apel la un efort știinţific
internaţional pentru eradicarea bolilor de inimă”. Mesajul
nostru simplu dar puternic era că baza știinţifică și mijloacele
pentru eradicarea bolilor cardiovasculare – cauza numărul
unu a deceselor în lumea industrializată – erau disponibile
(pentru detalii, vezi capitolul 12).

Doar la câteva săptămâni după acest anunţ public, FDA,
puternic influenţată de industria farmaceutică, a lansat un alt
atac asupra vitaminelor. Scopul era acela de a elabora
legislaţie conform căreia vitaminele și alţi nutrienţi esenţiali să
fie disponibile numai pe bază de reţetă. De ce a început FDA
această luptă în 1991 și de ce a fost acesta cel mai puternic
atac dus vreodată împotriva suplimentelor nutritive? Această
carte vă dă răspunsul. Dacă vitaminele sunt soluţia epidemiei
de boli cardiovasculare – o piaţă de medicamente pe bază de

reţetă, în valoare de sute de
miliarde de dolari anual se va
prăbuși. Dar oamenii Americii
au spus ”nu” acestor planuri și
și-au apărat libertatea sănătăţii
(pentru detalii vezi caseta de la
pagina 250).

În August 1994, congresul SUA a
adoptat în unanimitate legislaţia
care asigură accesul liber la
vitamine și alţi nutrienţi esenţiali.
Această victorie în lupta pentru
libertatea vitaminelor are o
dimensiune cu adevărat istorică
şi a deschis realmente calea
oportunităţilor de a învinge în
demersuri similare şi în alte ţări
şi eventual în întreaga lume.

Dietary Supplement Health
and Education Act (DSHEA)
(Actul de sănătate şi educaţie
asupra suplimentelor
alimentare) din1994
garantează acces liber la
vitamine.
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Cea mai mare înfrângere din istoria FDA

Se știe că aproape toţi ”experţii” Food and Drug Administration (Admi-
nistraţia Alimentelor și Medicamentelor, FDA) au legături financiare cu
companiile farmaceutice și sunt instrumentalizaţi în numele acestei indus-
trii. Era clar că milioanele de americani care s-au bucurat de beneficiile
vitaminelor asupra sănătăţii timp de decenii nu vor înţelege de ce accesul
liber la acestea trebuie să fie restricţionat și de ce nutrienţii esenţiali tre-
buie să se ia pe bază de reţetă. Pentru a-și masca scopul real – legi protec-
ţioniste pentru pieţele de medicamente – FDA a folosit un camuflaj, pen-
tru ca aceste planuri neetice să pară mai bune și mai acceptabile
poporului american:

• “Protecţia consumatorului”: Într-o campanie de relaţii publice pe
scară largă, FDA a încercat, în numele cartelului farmaceutic, să facă
milioane de americani să creadă că vitaminele și alte terapii naturale
trebuie să fie supuse prescripţiilor medicale pentru a-i apăra de ”supra-
doze”. Natura înșelătoare a acestei campanii a fost dată la iveală când
s-a publicat următoarea statistică SUA: între anii 1983-1990 nici măcar
o persoană nu a decedat în urma administrării de vitamine și nutrienţi
esenţiali. În schimb, în aceeași perioadă de timp, sute de mii de ameri-
cani au decedat în urma administrării de medicamente pe bază de
reţetă care au fost aprobate de aceeași agenţie – FDA!

• “Internaţionalizare”: Argumentul înșelător prin care FDA a încercat
să restricţioneze vitaminele în numele producătorilor de medica-
mente a fost o pretinsă necesitate a unor ”standarde comerciale
internaţionale”. Aceste ”standarde” revoltătoare au fost stabilite de
Germania și alte ţări europene unde tabletele conţinând 1 gram de
vitamina C erau definite ca medicamente pe bază de reţetă iar ami-
noacizii erau pe ”lista neagră”.

Astfel, în numele industriei farmaceurice, FDA a încercat să abolească
două din drepturile de bază ale omului – dreptul la alegeri în ce privește
sănătatea și dreptul de a avea acces la informaţii în domeniul sănătăţii.

Dar poporul american nu era interesat nici de ”protecţia consumatorului”
împotriva vitaminelor, nici de ”internaţionalizarea” care i-ar fi dus înapoi la
”timpurile negre ale medicinei”. În ”cea mai mare mișcare după războiul din
Vietnam” (Newsweek) poporul american prin intermediul reprezentanţilor
săi politici și-a asigurat libertatea în ceea ce privește sănătatea faţă de FDA și
interesele financiare ale industriei farmaceutice.

În august 1994, Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA)
a fost votat unanim în Senat și Casa Reprezentanţilor Congresului SUA:



Mulţi au contribuit la acest succes istoric dar cei mai
importanţi au fost milioanele de americani care au clarificat
indubitabil în faţa reprezentanţilor lor politici că vor avea
acces liber la vitamine, astăzi și pentru totdeauna!

Descoperirea medicală rezultată în urma studierii rolului
vitaminei C în boli a declanşat această luptă însă a ajutat apoi
şi la câştigarea ei.

Jalonul 5: O descoperire știinţifică devine disponibilă
pentru oricine
O mare parte din puterea acestei descoperiri medicale vine
din faptul că are consecinţe directe asupra sănătăţii și vieţii
milioanelor de oameni. De aceea, ea trebuie prezentată într-
un limbaj uşor de înţeles pentru oricine. Cărţile mele populare
de sănătate – inclusiv cea pe care o citiţi acum – sunt scrise în
așa fel încât oricine să poată înţelege această descoperire
medicală și să poată profita imediat de ea.

De ce este această etapă atât de importantă? Acum 100 de
ani când s-au descoperit bacteriile ca și cauză a bolilor infec-
ţioase, a mai fost nevoie de încă câteva decenii până la dezvol-
tarea primelor antibiotice și vaccinuri.

Acum, cu descoperirile legate de bolile cardiovasculare, nu
mai este nevoie de atât de mult timp. Vitaminele și alţi
nutrienţi esenţiali, soluţia epidemiei de boli cardiovasculare,
sunt disponibile imediat pentru toată lumea. Astfel, timpul
necesar pentru a controla această epidemie depinde de un
singur factor principal: timpul necesar răspândirii informaţiei
despre beneficiile vitaminelor asupra sănătăţii. Cărţile mele au
încurajat deja milioane de oameni să-și asume responsabilita-
tea pentru propria lor sănătate. Ei împărtășesc cărţile mele nu
doar familiei și prietenilor, ci discută despre ele și cu medicii lor
și le trimit reprezentanţilor lor politici.

Timp de mulţi ani, răspândirea acestei informaţii noi a avut
impact pe scară largă: importante școli de medicină au inte-
grat în programa lor școlară cursuri de nutriţie iar medicina
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nutriţională a devenit o formă de medicină acceptată de 3 din
4 oameni. Spre deosebire de 1992, astăzi mult mai mulţi
oameni merg la medici și alţi profesioniști în domeniul sănătă-
ţii care aplică terapiile naturale, decât la medici de medicină
convenţională. Acestea sunt doar câteva puncte principale
care demonstrează tranziţia dramatică a asistenţei medicale
în deceniul trecut.

Jalonul 6: Medicina celulară – fundaţia unui nou sistem
de asistenţă medicală
Descoperirea naturii bolilor cardiovasculare a fost doar înce-
putul. În decursul cercetărilor ulterioare a devenit evident fap-
tul că majoritatea bolilor celor mai răspândite ale zilelor noas-
tre au un numitor comun: deficitul de vitamine pe termen
lung. A sosit timpul să formulăm această nouă înţelegere ca
un concept știinţific extins al medicinei celulare, care a devenit
fundaţia unei noi ere a asistenţei medicale.

Există trei elemente principale ale medicinei celulare care sta-
bilesc acest nou concept de sănătate fundamental diferit de
medicina convenţională

11  ERADICAREA BOLILOR CARDIOVASCULARE

251

Neurolog

Urolog

Gastro-
enterolog

Cardiolog

Specialist 
ortoped

Ginecolog

Dentist

Ortoped 
specializat în 
tratarea 
afecţiunilor labei
piciorului

Sănătatea și bolile din
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determinate la nivelul
organelor, ci la nivelul
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Medicină celulară vs.       Medicină convenţională



1. Celule vs organe:
Sănătatea și boala nu se stabilesc la nivelul organelor, ci la
nivelul milioanelor de celule care compun aceste organe.
Deficitul pe termen lung de vitamine și alţi biocatalizatori
pentru metabolismul celular sunt cele mai frecvente cauze
ale disfuncţiilor celulare și a bolilor.

2. Cauze vs simptome:
Cele mai multe medicamente farmaceutice sunt orientate pe
simptome. În consecinţă, medicina convenţională depen-
dentă de medicamente are opţiuni limitate pentru preve-
nire, tratarea cauzelor sau eliminarea bolilor. În contrast
puternic cu aceasta, scopul medicinei celulare este de a
corecta metabolismul deficitar al celulelor permiţând astfel
prevenirea eficientă, tratamentul și eventual eliminarea bolii.

3. Controlul pacientului vs dependenţă:
Medicina celulară nu doar că permite milioanelor de
pacienţi să înţeleagă cauzele bolilor, dar le dă și mijloacele
de a corecta aceste cauze în forma unor vitamine specifice și
a nutrienţilor esenţiali. Medicina convenţională se bazează
adesea pe limba latină pentru a face imposibilă înţelegerea
de către pacient a cauzelor bolilor și îi creează dependenţă
de opţiunile terapeutice oferite de companiile de medica-
mente. În schimb, medicina celulară educă pacientul cu pri-
vire la funcţiile de bază ale organismului, cauzele primare
ale bolilor și opţiunile terapeutice de bază pentru prevenire
și corectare. Astfel, medicina celulară devine instrumentul
milioanelor de pacienţi pentru a ieşi din punctul mort al
medicinei farmaceutice.

Medicina celulară a devenit baza știinţifică a eliberării în
domeniul sănătăţii nu doar pentru milioane de pacienţi, dar și
pentru implementarea măsurilor publice de sănătate eficiente
și accesibile în multe ţări.

De fapt, medicina celulară a devenit sinonimă cu transforma-
rea pe scară largă a medicinei orientate pe profituri, în asis-
tenţă medicală orientată pe pacienţi.
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După descoperirea naturii bolilor cardiovasculare, următorul
jalon al medicinei celulare a fost identificarea modalităţilor
naturale de control al cancerului. Încă o dată, înţelegerea
noastră detaliată asupra funcţiilor celulare deschide drumul
către ziua când diagnosticul ”cancer” nu va mai fi o condam-
nare la moarte pentru pacienţi. Această descoperire este şi ea
puternic combătută pentru că distruge inevitabil una din cele
mai lucrative pieţe farmaceutice – medicamentele toxice pen-
tru cancer (chimioterapia) și medicamentele prescrise ulterior
pentru ameliorarea deteriorărilor inevitabile ale sănătăţii,
induse de acestea.

Detaliile acestei descoperiri în cercetarea celulară a cancerului
merg dincolo de limitele acestei cărţi. Ele sunt documentate în
detaliu în cartea mea Victorie Asupra Cancerului și pe site-ul
nostru de cercetare www.drrathresearch.org. Aceste progrese,
ca și altele în medicina celulară sunt cercetate la Institutul nos-
tru de Cercetări în Medicină Celulară din California.

Pe baza descoperirilor revoluţionare descrise în această carte
am dezvoltat programe de sănătate naturală care sunt acum
disponibile în toată lumea. În același timp această descoperire
medicală este prezentată pe Internet. Astăzi, site-ul
www.drrath.com a devenit resursa principală a internetului
pentru informaţii despre sănătate naturală.

Desigur, o descoperire de asemenea magnitudine a declanșat
reacţii masive din partea industriei farmaceutice care a trebuit
să-și apere miza de trilioane de dolari. Aceste reacţii se pot
rezuma în ”combate” și ”folosește”. Reacţia de principiu a
industriei farmaceutice a fost lupta categorică împotriva aces-
tei descoperiri în domeniul sănătăţii naturale prin încercarea
impunerii unor ”legi protecţioniste”, nu doar în SUA ci în
întreaga lume. Deoarece aceasta ar fi durat câţiva ani, unele
companii farmaceutice au decis ca – între timp – să profite din
punct de vedere economic de această descoperire. Conspiraţia
criminală a ”preţului fix” pentru materia primă a vitaminelor
este cunoscută astăzi sub numele de ”Cartelul Vitaminelor”.
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Jalonul 8: Cartelul Vitaminelor
Până la începutul secolului, cele mai mari companii
farmaceutice și nutriţionale ale lumii inclusiv Hofmann-La
Roche,BASF, Rhône-Poulenc, Archer Daniels Midland (ADM),
Takeda și alte corporaţii multinaţionale au convenit să
formeze un așa-numit ”cartel al vitaminelor” pentru a con-
duce proceduri criminale de fixări de preţuri pentru materiile
prime ale vitaminelor. Sute de milioane de oameni din
întreaga lume au fost înșelaţi timp de aproape un deceniu și
au trebuit să plătească preţuri crescute artificial pentru
vitamine și alţi nutrienţi esenţiali. Departamentul de Justiţie al
SUA a declarat că acest cartel al vitaminelor este cel mai mare
cartel descoperit vreodată și l-a numit ”conspiraţie econo-
mică”. Hoffman-La Roche, BASF și alţi membri ai cartelului au
fost de acord să plătească peste un miliard de dolari amendă
către SUA pentru comiterea acestor infracţiuni.

În timp ce obrăznicia acestor practici criminale și magnitudi-
nea acestei fraude împotriva consumatorilor este subiectul
editorialelor din întreaga lume, nimeni nu a pus întrebarea
decisivă: Ce sau cine a declanșat formarea acestui cartel glo-
bal? Activităţi criminale coordonate de această anvergură nu
apar din senin. Ele sunt rezultatul lăcomiei corporatiste și con-
secinţe directe ale evenimentelor care au promis beneficii
financiare conspiratorilor criminali care escaladează riscurile
de a fi prinși.

Fundamentul acestui cartel ilegal al vitaminelor este descoperirea
știinţifică documentată în această carte în legătură cu
vitaminele și prevenirea bolilor cardiovasculare. Deja la înce-
putul anilor 1990 informasem Hofmann-La Roche despre aceste
descoperiri. La 2 iunie 1990 am trimis un rezumat al descoperi-
rii că infarctele miocardice și accidentele vasculare cerebrale
sunt – la fel ca scorbutul – rezultatul deficitului de vitamina C,
profesorului Jürgen Drews, directorul Hofmann-La Roche Research
Worldwide și membru al consiliului executiv.

Hofmann-La Roche este producătorul principal al lumii de
materie primă pentru vitamina C. Directorii executivi ai Hof-
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mann-La Roche au înţeles imediat că descoperirea mea avea
să amplifice cererea de vitamina C pe plan internaţional și să
creeze o piaţă de multe miliarde de dolari pentru ei.

Pentru a primi mai multe informaţii de la mine, directorii exe-
cutivi ai Hoffman La Roche au semnat un acord de
confidenţialitate și m-au invitat să prezint noua înţelegere
asupra bolilor cardiovasculare la sediul lor din Basel, Elveţia.

Totuși, compania farmaceutică a decis să nu promoveze această
descoperire medicală, în pofida faptului că au recunoscut-o ca
atare. Motivele pe care mi le-au dat în scris au fost acelea că
Hofmann-La Roche nu a dorit să finanţeze răspândirea acestei
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informaţii asupra bolilor de inimă către competitorii săi și că nu
a vrut să concureze cu alte descoperiri interne în domeniul
medicamentelor farmaceutice, cum ar fi medicamentele pen-
tru scăderea colesterolului.

Astfel, refuzând să promoveze această descoperire medicală
care ar fi putut salva milioane de vieţi, această companie far-
maceutică a decis să conspire la formarea cartelului vitamine-
lor pentru a profita de descoperire. Aparent, Hofmann-La
Roche a invitat BASF, Rhone-Poulenc, Takeda și alţi producă-
tori de materii prime pentru vitamine să se angajeze în proce-
dura criminală de fixare a preţurilor la nivel global. Profiturile
frauduloase pe care le-au făcut aceste companii în urma prac-
ticilor lor criminale au atins probabil sute de miliarde de dolari
în ultimii 10 ani. În comparaţie cu acest lucru, amenzile pe
care aceste firme au trebuit să le plătească au fost nesemnifi-
cative. Nu doar guvernele ar fi trebuit să dea în judecată
aceste companii pentru pagubele pe care le-au generat dar,
mai presus de toate, consumatorii din întreaga lume ar fi tre-
buit să deschidă procese în instanţă împotriva lor.

Aceste companii au făcut rău milioanelor de oameni, de două
ori: în primul rând au refuzat cu bună știinţă să promoveze și
să răspândească informaţia salvatoare de vieţi despre utiliza-
rea vitaminelor în scopul prevenirii bolilor cardiovasculare,
cauzând astfel moartea inutilă a milioanelor de pacienţi car-
diaci în ultimii 10 ani. În al doilea rând, au provocat daune
financiare sutelor de milioane de oameni – literalmente fiecă-
rui consumator de vitamine de pe pământ.

Corespondenţa mea cu directorii executivi ai Hofmann-La
Roche dovedește de asemenea că declaraţiile pe care ei și
alţii le-au făcut, și anume că directorii executivi ai acestor
corporaţii nu știau de aceste activităţi criminale, sunt minciuni.
Adevărul este exact invers: acești directori executivi nu doar că
știau despre aceste crime, ci chiar ei le-au organizat. Directorii
executivi responsabili de aceste crime ar trebui judecaţi și con-
damnaţi pentru acţiunile lor.
Deși s-ar putea să fie un proces de durată, un beneficiu este
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există deja. Toate aceste companii au pledat vinovat pentru
activităţi criminale. Astfel, oricine poate descrie aceste
companii și directorii lor ca ceea ce sunt – criminali care se dis-
ting de tâlharii de stradă doar prin magnitudinea crimelor lor.

Jalonul 9: Apărarea libertăţii sănătăţii naturale
împotriva cartelului farmaceutic
Strategia principală a cartelului farmaceutic care desfășoară
operaţiuni la nivel global a fost obstrucţionarea fundamentală
a descoperirii documentate în această carte. Primul său scop a
fost – și încă este – să obţină o interzicere la scară globală a
răspândirii informaţiei legate de sănătate naturală și terapii
naturale.

După ce în S.U.A. a pierdut lupta pentru a face vitaminele dis-
ponibile doar pe bază de reţetă, industria farmaceutică a
decis să se regrupeze la nivel internaţional. În 1995 au lansat o
campanie globală pentru a scoate în afara legii orice informa-
ţii de sănătate cu privire la vitamine și alte terapii naturale
nepatentabile. În acest scop, cartelul farmaceutic abuzează
chiar de instituţii politice internaţionale cum ar fi Parlamentul
European și Comisia ”Codex Alimentarius” a Naţiunilor Unite.
Planurile cartelului farmaceutic legate de Codex sunt un efort
disperat al industriei farmaceutice internaţionale pentru a-și asi-
gura supravieţuirea în forma în care o știm astăzi. Dacă pierd
lupta la scară globală – similar înfrângerii din SUA – vitaminele
vor fi acceptate pe plan mondial ca agenţi puternici de prevenire
și terapie de care pot beneficia milioane de oameni, ceea ce va
reduce substanţial piaţa medicamentelor farmaceutice.

Timp de aproape 10 ani cartelul farmaceutic și-a coordonat
planurile de ”Codex” în Germania – până de curând, prima
naţiune exportatoare de produse farmaceutice. În ”întâlniri cu
ușile închise” au încercat să-și impună planul de interzicere pe
plan global a terapiilor cu vitamine prin intermediul Naţiunilor
Unite, însă fără succes. Împreună cu pacienţii și prietenii Alian-
ţei noastre de Sănătate (Health Alliance) am reușit să
împiedicăm iar și iar aceste eforturi lipsite de scrupule.
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Imagini din ”Lupta noastră pentru libertatea vitaminelor” (de jos
în sus): Codex 2000: întâlnirea de la Berlin, Codex 2001: 200
milioane emailuri pentru libertatea vitaminelor; Parlamentul UE
2002: Dr.Rath înmânează petiţia pentru libertatea vitaminelor
vicepreședintelui Parlamentului UE: Codex 2002: Simpozion de
Sănătate Naturală la Berlin.



În 1996, 1998, 2000, 2001 și 2002, aceste planuri lipsite de
scrupule pentru a restricţiona libertatea sănătăţii la nivel glo-
bal au fost pe agenda întâlnirii Codex de la Berlin. 

Principalul motiv pentru care aceste planuri nu au fost votate a
fost protestul nostru împotriva lor. Aceste proteste au venit în
diferite forme care au inclus reuniuni, conferinţe de sănătate,
scrisori deschise în ziare, scrisori de informare, scrisori ale pacien-
ţilor către delegaţii Codex și multe alte acţiuni. Deosebit de efi-
ciente au fost petiţiile lansate în forma campaniilor prin email. În
2002, numărul de emailuri din întreaga lume trimise membrilor
Codex, politicienilor și guvernelor care susţineau planurile
Codex ale cartelului farmaceutic a depășit 650 de milioane.
Ca un efort paralel, companiile farmaceutice încercau să abu-
zeze de parlamentele naţionale, ca și de instituţiile regionale.
Mai recent au forţat mâna Parlamentului European și a cabi-
netului său (Comisia Europeană). În ziua din luna martie 2002
când s-a votat restricţionarea sănătăţii naturale pentru popu-
laţia Europei, au sosit atât de multe proteste prin email pe
adresa Parlamentului UE încât întregul sistem de poștă elec-
tronică s-a prăbușit complet – pentru prima oară în istorie. 
Ce am obţinut cu aceste proteste? Foarte mult! În primul rând
am împiedicat acum mult timp implementarea planurilor
neetice ale cartelului farmaceutic de a interzice terapiile natu-
rale la scară globală. În al doilea rând, i-am convins pe delega-
ţii Codex din Africa de Sud și alte ţări mai ales dintre cele în
curs de dezvoltare, că prin sprijinirea planurilor cartelului far-
maceutic legate de Codex ei nu rezolvă ci de fapt agravează
problemele de sănătate din ţările lor și măresc dependenţa
acestora de cartelul farmaceutic.

Cel mai important însă este că am informat milioane de oameni
despre aceste planuri lipsite de scrupule. Acești oameni, printre
care se aflau oameni de știinţă, medici și politicieni, au putut
vedea dincolo de perdeaua de fum înșelătoare a ”protecţiei
consumatorului” și ”standardelor comerciale” proiectată de
cartelul farmaceutic ca pretext pentru legile lor protecţioniste.
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De multe ori în decursul acestor ani am ţinut discursuri în
numele oamenilor lumii. Am vorbit pentru milioane de oameni
din America, Asia, Africa și Europa. Am vorbit pentru generaţia
actuală și pentru cele ce vor veni. Toate aceste milioane de
oameni au avut în comun un singur lucru: faptul că planurile
lipsite de scrupule ale cartelului farmaceutic le-au afectat
direct sănătatea și viaţa, iar cei mai mulţi dintre ei nici măcar
nu au știut acest lucru. Într-o bună zi, când se vor scrie pagini
de istorie despre eliberarea sănătăţii umane, ele vor fi despre
acești ani în care libertatea a fost cea mai ameninţată. S-ar
putea ca acum, când citiţi această carte, să fie prima oară
când auziţi despre planurile neetice ale cartelului farmaceutic.
Dar acum, că știţi, vă întreb: Ce aveţi de gând să faceţi? Un
lucru este clar: dacă nu vorbiţi în numele propriilor voastre
interese de sănătate, grupurile farmaceutice încă mai pot răs-
turna ceea ce am obţinut până acum. După ce veţi fi citit
această carte, nu veţi mai putea spune că nu aţi știut.
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În mai 2001 am primit distincţia Bulwark of Liberty Award de la
American Association of Preventive Medicine (Asociaţia Ameri-
cană de Medicină Preventivă) “ca recunoaștere a eforturilor
extraordinare în progresul știinţei nutriţiei, în educarea publicului
cu privire la beneficiile nutrienţilor asupra sănătăţii și în elimina-
rea cenzurii guvernelor asupra informaţiilor de sănătate”



Jalonul 10: Construirea unei alianţe de sănătate

Nu există nici un dubiu: Trecerea din al doilea în al treilea mile-
niu coincide cu o schimbare la nivelul asistenţei medicale în
întreaga lume. Milioane de oameni se trezesc la realitate și
înţeleg că au devenit dependenţi de un concept înșelător de
sănătate care este ceva mai mult decât o iluzie. Nici faptul că a
fost nevoie de atâta timp pentru a demasca această fraudă nu
este o surpriză. Cei care beneficiază financiar de această
înșelătorie – industria farmaceutică – fac totul ca să o
mușamalizeze. Informaţia din această carte a fost un factor
cheie pentru a aduce adevărul la lumină. Acum că datele
știinţifice nu mai pot fi oprimate, pacienţii și profesioniștii din
sănătate profită de aceste descoperiri în domeniul sănătăţii
naturale. Zeci de mii de oameni din întreaga lume lucrează
deja în alianţa noastră internaţională de sănătate (Health
Alliance) în scopul implementării unui nou sistem de asistenţă
medicală – indiferent de locul unde trăiesc ei.
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Cercetare Sănătate celulară

Educaţie Legislaţie



De ce avem nevoie de Alianţa 
de Sănătate Dr.Rath

Într-o lume în care sectorul sănătăţii este monopolul celor care
fac bani din perpetuarea bolilor, nu trebuie să vă așteptaţi că
sănătatea vă va fi oferită de bunăvoie. De fapt, trebuie să vă
apăraţi sănătatea împotriva acestor interese financiare și să
luptaţi pentru dreptul vostru de a rămâne sănătoși. 

Dacă vi se pare că această afirmaţie este prea dură, luaţi în con-
siderare istoria celei mai mari organizaţii de sănătate din lume,
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) (World Health Organi-
zation (WHO)). Această organizaţie mondială a fost fondată în
1948 cu scopul de a îmbunătăţi sănătatea la scară globală. Până
la începutul anilor 1960, scopul principal al eforturilor OMS de a
atinge acest scop a fost diseminarea inormaţiei despre valoarea
nutrienţilor pentru sănătate, inclusiv vitamine și alţi nutrienţi
esenţiali. Cartelului farmaceutic i-a trebuit ceva mai mult de un
deceniu pentru a se infiltra în această organizaţie mondială și a
o modela în mod exact opus. În consecinţă, în ultimii 40 de ani
OMS a fost un instrument al industriei farmaceutice și a demer-
sului său de a extinde piaţa farmaceutică globală. Abuzând de
OMS, cartelul farmaceutic mai întâi a marginalizat programele
nutriţionale și educaţia în acest domeniu iar acum luptă deschis
prin intermediul Codex Alimentarius și prin alte mijloace. În
același scop, cartelul farmaceutic s-a infiltrat în sectorul asisten-
ţei medicale și al factorilor de decizie ai acestora, din fiecare
ţară. Aceste date demonstrează necesitatea unei schimbări
imediate. Ele indică de asemenea faptul că nu ar fi înţelept să
așteptăm ca aceste instituţii să aducă schimbarea. Nu ar putea
să o facă fără a face mai întâi o auto-reformă.

Ca atare, am decis să creez o alianţă de oameni hotărâţi să-și
amelioreze propria sănătate și sănătatea celor din comunităţile
și ţările lor. Am numit această organizaţie “Dr. Rath’s Health
Alliance.” (Alianţa de Sănătate Dr.Rath)
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Scopurile Alianţei de Sănătate Dr.Rath

Există patru mari zone de activitate ale Alianţei noastre:

1. Ameliorarea sănătăţii dumneavoastră și a altora, bene-
ficiind de descoperirile medicinei celulare așa cum au fost
descrise în această carte.

2. Promovarea cercetării în domeniul sănătăţii naturale
și medicinei celulare: Institutul nostru de Cercetare în
Medicină Celulară desfășoară un efort continuu pentru a
demonstra beneficiile vitaminelor și altor nutrienţi esenţiali
asupra sănătăţii, în vederea unei funcţionări celulare optime.

3. Promovarea educaţiei în domeniul sănătăţii la nivel
comunitar și naţional: deoarece televiziunea și mass media
sunt reticente în a renunţa la legăturile lor profitabile cu ”afa-
cerea cu boala” a industriei farmaceutice, există o singură altă
cale: – trebuie să difuzaţi singuri această informaţie salva-
toare de vieţi. Vă încurajăm să vă transformaţi sufrageria
sau alt spaţiu adecvat în ”centru de consultanţă” pentru
sănătate celulară.

4. Apărarea libertăţii sănătăţii dumneavoastră pentru a
nu fi compromisă în numele ”afacerii cu boala”a indus-
triei farmaceutice. Această zonă de activitate include
angajamentul nostru de a opri legislaţia – naţională sau
internaţională – care ne ia posibilităţile de alegere în pri-
vinţa sănătăţii și libertatea de a avea acces la informaţii des-
pre sănătate naturală.

Cei mai mulţi membri ai Alianţei noastre sunt pacienţi care au
experimentat drumul fără ieșire al medicinei convenţionale
timp de decenii. Cu ajutorul cercetărilor asupra vitaminelor și
al formulelor noastre pentru medicină celulară, acești pacienţi
și-au recâștigat dreptul la o viaţă demnă. Multe mii de astfel de
pacienţi din Europa, America și de pe alte continente sunt
dovada vie că un nou sistem de asistenţă medicală deja a deve-
nit realitate. Dar nu mă adresez numai pacienţilor. Oricine
sunteţi și oriunde trăiţi, dacă doriţi să vă asumaţi responsabili-
tatea pentru sănătatea dumneavoastră și să îi ajutaţi și pe alţii
să-și amelioreze sănătatea, vă invit să vă alăturaţi nouă.
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Cum puteţi afla mai multe despre 
sănătatea celulară

Adevărata sănătate începe cu cunoașterea. Dacă nu știţi cum
funcţionează corpul dumneavoastră și cum lucrează corect
celulele sale, nu veţi putea rămâne sănătoși. În schimb, veţi fi
mai departe ignoranţi în privinţa celui mai important aspect
al vieţii – sănătatea – iar această ignoranţă vă va menţine
dependenţi de cei care promovează ”afacerea cu boala” a
industriei farmaceutice cu preţul sănătăţii dumneavoastră.

Există o cale simplă de a schimba această situaţie. Trebuie
doar să învăţaţi bazele medicinei celulare și ale prevenirii natu-
rale a bolilor. Prin citirea acestei cărţi aţi făcut un important
prim pas. Dar sunt mai multe de învăţat.

Vă invităm să participaţi la Seminariile noastre de Educaţie în
domeniul Medicinei celulare. Ele se adresează oamenilor care
vor să știe mai mult – oameni ca dumneavoastră. Acolo veţi afla
despre beneficiile micronutrienţilor în menţinerea sănătăţii și
cum puteţi aplica această cunoaștere pentru a vă ajuta pe voi și
pe alţii. Acest seminar oferă de asemenea informaţii despre cele
mai comune puncte moarte ale medicinei convenţionale cu bază
farmaceutică.
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Ceea ce veţi învăţa la un Seminar de Educaţie în domeniul
Medicinei Celulare vă va oferi informaţiile de care aveţi nevoie
pentru a deţine controlul asupra sănătăţii voastre. În urma
obţinerii acestor informaţii, aţi putea fi încurajat să abordaţi o
nouă carieră, aceea de consultant în domeniul asistenţei medi-
cale naturale.

Prin participarea la seminariile noastre, puteţi primi un certificat
de instruire de ”Consultant în Medicină Celulară” și să arătaţi și
altora că doriţi să vă împărtășiţi cunoștinţele despre sănătatea
naturală, direcţionându-i pe calea spre o sănătate optimă.

Pentru detalii vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru 
www.drrathresearch.org

11  ERADICAREA BOLILOR CARDIOVASCULARE

265

Aprofundaţi-vă cunoștinţele, amelioraţi-vă sănătatea și învă-
ţaţi o profesie nouă. Participaţi la un Seminar de Educaţie în
Medicină Celulară într-un oraș apropiat!



Ce puteţi face imediat

• Transmiteţi această carte rudelor, vecinilor, colegilor,
prietenilor și medicului dumneavoastră

• Contactaţi ziarele, posturile de radio și televiziune, pentru
a vă ajuta să răspândiţi această informaţie în media.

• Semnaţi ”Petiţia pentru Libertatea Vitaminelor” (vezi capitolul
12) și încurajaţi și pe alţii să o susţină cu semnăturile lor.

• Contactaţi-vă consiliul local și alţi reprezentanţi politici.
Atașaţi o scurtă scrisoare în sprijinul acestor documente și
adăugaţi comentarii proprii.

Această nouă eră a sănătăţii umane se va baza pe informare,
educare și împuternicire a publicului larg în ceea ce privește
sănătatea. Pacienţii și populaţia civilă vor deveni consultanţi în
sănătate naturală și se vor crea centre de consultanţă în medi-
cină celulară. Vă încurajez să deveniţi arhitecţi al acestui nou
sistem de asistenţă medicală.
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Comentarii despre Seminariile noastre de Educaţie
în Medicină Celulară

“Nu lăsaţi industria farmaceutică să câștige!” 

“Trebuie să spunem și alţii despre descoperirile Dr. Rath 
și acest minunat seminar”

“Am învăţat în acest seminar cum se instalează bolile și 
cum pot fi prevenite”
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Principiile unui nou sistem de
asistenţă medicală

1. Sănătatea poate fi înţeleasă de oricine. Conceptele de bază ale
sănătăţii și bolii umane pot fi înţelese de oricine. Faptul că milioanele
de celule ale organismului uman au nevoie cu regularitate de vitamine
și alţi transportatori de bioenergie poate fi înţeles chiar și de copii.

2. Sănătatea poate fi obţinută de oricine. Medicina celulară și
aportul zilnic de vitamine și alţi transportatori de bioenergie permit
oricui să își menţină sau restabilească starea fundamentală de sănă-
tate fizică.

3. Sănătatea este sigură pentru oricine. Natura însăși ne oferă
vitamine și alte substanţe pentru prevenire și terapie în scopul com-
baterii bolilor umane. Ele sunt sigure pentru toată lumea și fără
efecte secundare.

4. Sănătatea este accesibilă pentru oricine. Măsurile eficiente de
sănătate, în vederea prevenirii celor mai comune boli umane pot fi
oferite în orice ţară a lumii la doar o fracţiune din costurile de
astăzi ale medicamentelor. Implementarea medicinei celulare ca
măsură de sănătate eliberează imediat trilioane de dolari din fon-
durile publice și private.

5. Sănătatea este un drept al omului. Accesul la sănătate optimă
este un drept uman fundamental. Nici o companie farmaceutică și
nici un guvern nu are dreptul să limiteze diseminarea informaţiei
despre beneficiile vitaminelor și altor terapii naturale asupra sănă-
tăţii. Fiecare ţară din lume ar trebui să-și amendeze constituţia ast-
fel încât să garanteze cetăţenilor săi accesul la sănătate optimă.

6. Asistenţa medicală eficientă se orientează pe prevenire. Cer-
cetările medicale viitoare și asistenţa medicală a viitorului vor fi
focalizate pe prevenirea și eradicarea bolilor, și nu pe terapii care
ameliorează doar simptomele acestora.

7. Asistenţa medicală eficientă se orientează pe asistenţa
medicală primară. Asistenţa medicală primară bazată pe comuni-
tate este cheia sănătăţii eficiente și accesibile în orice ţară a lumii.
Consultanţii în domeniul sănătăţii și centrele de sănătate din fie-
care comunitate vor înlocui focalizarea ineficientă și costisitoare a
medicinei de înaltă tehnologie.

8. Cercetarea medicală trebuie să fie sub control public. Fondurile
publice pentru cercetare medicală trebuie folosite în primul rând pen-
tru dezvoltarea tratamentelor de prevenire și eradicare a bolilor, și
nu pe cele care ameliorează doar simptomele și creează dependenţă.
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Note


