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Podziękowania 
Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim członkom naszego
zespołu badawczego, którego twórcze i wytrwałe działania po -
twierdziły przełomowość naszego odkrycia. Na szczególne
podzię kowania zasłużył zwłaszcza dr Waheed Romi, szef wydzia-
łu ds. badań nowotworowych, który od ponad dekady przeprowa-
dza i nadzoruje najważniejsze eksperymenty. Wielkie zasługi dla
postępu naszych przełomowych badań mają również dr Shrirang
Netke, dr Vadim Ivanov, dr Raxit Jariwalla, Nusrath Roomi oraz
Tatiana Kalinovsky.

Chcielibyśmy podziękować Lisie Smith za pomoc w oprawie gra-
ficznej książki, a także Krzysztofowi Lewandowskiemu za korektę
tekstu.

Dziękujemy Thomasowi Wennowi, za jego wielki wkład w tech-
nicznym opracowaniu książki, jak również Katarzynie Mittmann i
Aleksandrze Dąbrowskiej za pomoc w ostatecznym przygotowaniu
polskiego wydania.

Najwyższe wyrazy uznania należą się wszystkim członkom nasze-
go międzynarodowego zespołu prawniczego, którzy współpracują
z nami od ponad dekady, chroniąc przełomowe odkrycia przed
atakami prawnymi lobby reprezentującego farmaceutyczne status
quo.

Dziękujemy również Wernerowi Pilniokowi, Barbarze Saliger i
wszystkim innym pacjentom, którzy odważnie podzielili się z nami
swoimi historiami. Pamiętamy zwłaszcza o wszystkich tych, którzy
przegrali swoją walkę z chorobą, a których szanse na powrót do
zdrowia mogły być większe, gdyby nie skazano ich na tkwienie w
okowach medycyny konwencjonalnej. 
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Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Augustowi Kowalczyko-
wi, Jerzemu Ulatowskiemu i wszystkim tym, którzy przeżyli pobyt
w obozie koncentracyjnym Auschwitz. 

Pragniemy podziękować także tysiącom członków Health Alliance,
organizacji międzynarodowej, której działania od ponad dekady
wspomagają nasze badania. Bez Was nasze przełomowe odkrycia
nie miałyby miejsca. 

Dziękujemy również Andy i Jamie Kerrom za stworzenie kreatyw-
nej atmosfery podczas pisania tej książki.

Chcielibyśmy wreszcie wyrazić naszą wdzięczność wobec wszyst-
kich osób, które poprzez swój sceptycyzm i sprzeciw pozostały
bezcennym źródłem motywacji dla naszych działań.
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Ważne strony internetowe

Podczas lektury niniejszej książki mogliście natrafić na pewne
tematy, o których chcielibyście dowiedzieć się więcej. Oto adresy
kilku stron internetowych, które pomogliśmy stworzyć. Wszelkie
zamieszczone tam informacje są w pełni obiektywne.

• www.dr-rath-health-foundation.org 
Przegląd działalności naszej Fundacji

• www.relay-of-life.org 
Poznanie „najwyższego wyróżnienia naszych czasów“

• www.profit-over-life.org 
Historia „biznesu z chorób“

• www.nazi-roots-of-brussels-eu.org 
Historia nowego „rządu Europy“

• www.wiki-rath.org 
Ujawnienie niedemokratycznego charakteru 
rzekomo „demokratycznej encyklopedii“

• www.chemo-facts.com 
Fakty o epidemii raka i biznesie z chemioterapii

• www.pharma-fact.org 
Fakty o inwestycyjnym „biznesie z chorób” 
przemysłu farmaceutycznego

• www.movement-of-life.org 
Wezwanie do „Sztafety Życia“!
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WezWAnie do „SztAfety zyciA”
Najbardziej podstawowe prawa człowieka to prawo do zdrowia i
życia. Prawa te są zagrożone przez globalne interesy korporacyj-
ne, dla których ludzkie ciało pojmowane jest jako rynek zbytu i
źródło nieograniczonych zysków. Dzisiaj, na początku XXI wieku
ludność świata musi się zjednoczyć w celu ochrony tych niezby-
walnych praw człowieka.

PRAWo do zdRoWiA
Ochrona naszego zdrowia jest najważniejszym prawem człowie-
ka. W ciągu ostatniego wieku nasze zdrowie zostało poddane
rosnącemu wpływowi przemysłu inwestycyjnego, który bazuje na
kontynuacji i ekspansji chorób, jako źródła rynków dla chronio-
nych patentami leków. Wysiłki korporacji farmaceutycznych do
zmonopolizowania zdrowia ludzkiego na poziomie globalnym sta-
ły się największą przeszkodą dla skutecznego zapobiegania i eli-
minacji najczęściej występujących chorób. 

Każdy model biznesu, którego korzyści bazują na ekspansji cho-
rób, narusza fundamentalne prawo człowieka do zdrowia i musi
zostać zabroniony na całym świecie. To utoruje drogę do sku-
tecznej eliminacji chorób serca, raka i wielu innych chorób jesz-
cze w tym stuleciu. 

PRAWo do ŻyciA
W podobny sposób prawo do biologicznej podstawy życia jest
zagrożone przez te same interesy korporacyjne. Ludzki genom –
molekularny zapis życia – stanowiący biologiczną podstawę
naszego istnienia stał się celem komercjalnej eksploatacji poprzez
patentowanie genów.

Kod genetyczny jest niezbywalną własnością całej ludzkości.
Wszelkie wysiłki w celu komercjalizacji kodu genetycznego dla
jego przebudowy, sprzedaży oraz manipulacja ciałem ludzkim,
lub jego częścią, w celu gromadzenia zysków, musi być zabronio-

Zwycięstwo nad rakiem! Część 2: Poznawanie historii Budowanie przyszłości  

PL_Cancer_Book_Anhang_Band2_1211.qxp:Cancer_Book_502.qxd  08.12.11  11:07  Seite 72



73

na na całym świecie. Wiedza na temat naszego kodu życia
powinna być użyta wyłącznie dla korzyści całej ludzkości.

PRAWo do nAtURALneJ ŻyWnoŚci
Podobnie, informacja genetyczna wszystkich roślin i żywności,
które pochodzą z naszych pól i ogrodów, należy do całej ludzko-
ści. Manipulacja i przebudowa kodu genetycznego roślin w celu
ich patentowania i utworzenia globalnego monopolu rynku żyw-
ności niesie w sobie niebezpieczeństwo, że nasze dostawy żywno-
ści mogą być wykorzystywane dla profitów i w imię interesów
korporacyjnych. Monopolizacja żywności umożliwia korporacyj-
ną kontrolę nad losami całych społeczeństw. To podważa funda-
menty demokracji i narusza prawa człowieka. Dostęp do zdro-
wych, niezmienionych źródeł żywności jest podstawowym warun-
kiem zdrowia dla całej ludzkości.

PeRSPeKtyWy zAPieRAJĄce decH W PieRSiAcH
W konsekwencji wyzwolenia ludzkiego zdrowia - olbrzymie zaso-
by gospodarcze i ludzki potencjał mogą być użyte do walki z naj-
bardziej palącymi problemami naszych czasów, włączając to pro-
blem głodu, niedożywienia, nędzy, analfabetyzmu, bezrobocia i
zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Aneks – ważna dokumentacja 

Więcej informacji na temat „Sztafety Życia“ i
apelu o wsparcie tej inicjatywy znajdziecie

Państwo na stronie:
pl.movement-of-life.org
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W przebiegu historii ludzkość była
wciąż skazywana na powtórkę najwięk-
szych tragedii z prostego powodu:
nowe generacje zapominały o doświad-
czeniach poprzednich pokoleń.

Epidemia raka, która podczas ostat-
nich stuleci pochłonęła ponad miliard
ofiar, nie jest w tym względzie wyjąt-
kiem!

Udokumentowany w pierwszej części
tej książki przełom w badaniach nad
naturalnymi substancjami stanowi
realną podstawę do zakończenia cho-
roby cywilizacyjnej – raka.

Jednak „zwycięstwo nad rakiem” bę-
dzie możliwe tylko wtedy, gdy:

Ta książka jest impulsem i motywacją do tego, aby teraz
ludzkość skorzystała z szansy realizacji prawa do życia 
„w świecie bez raka”.

Dr. Rath Health Foundation

Dr med. Matthias Rath  
Dr Aleksandra Niedzwiecki

Dr med. Matthias
Rath

Dr Aleksandra
Niedzwiecki

Wszelkie dochody ze sprzedaży niniejszej książki
przekazane zostaną na rzecz fundacji Dr. Rath
Health Foundation, organizacji non-profit
zajmującej się badaniami i edukacją w zakresie
medycy naturalnej.  
www.dr-rath-health-foundation.org
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- odpowiemy sobie na pytanie, 
dlaczego przełom ten został 
dokonany dopiero teraz,

- wyeksponujemy grupy interesów,
których egzystencja zależy od 
epidemii raka,

- ukażemy w świetle dziennym 
przeszłość tych grup interesów,

- wyciągniemy właściwe wnioski 
z historii.
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