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Recunoştinţă
Mulţumim întregii noastre echipe de cercetători care au confirmat această descoperire medicală revoluţionară, cu iscusinţă şi
perseverenţă. În primul rând datorăm aprecierea noastră Dr.
Waheed Roomi, conducătorul departamentului nostru de cercetare pentru cancer, care a condus şi supravegheat aceste importante experimente timp de mai bine de un deceniu. Mulţumim şi
Dr. Shrirang Netke, Dr. Vadim Ivanov, Dr. Raxit Jariwalla, Nusrath
Roomi şi Tatiana Kalinovsky pentru promovarea acestei cercetări
revoluţionare.
Mulţumirile noastre se adresează Lisei Smith pentru asistenţă în
redactarea acestei cărţi ca şi lui Cathy Flowers şi John Journey
pentru corectură.
Suntem recunoscători lui Betsy Long, Earle Hall, Christian Kammler şi Thomas Wenn, precum şi lui Paul Anthony Taylor pentru
suport organizatoric.
Dorim să exprimăm recunoştinţa noastră şi tuturor membrilor
echipei legale internaţionale care a lucrat mai bine de un deceniu
pentru a proteja această descoperire revoluţionară împotriva atacurilor pe cale legală din partea promotorilor susţinătorilor situaţiei existente.
Mulţumim lui Werner Pilniok, Baerbel Saliger şi tuturor celorlalţi
pacienţi care au avut curaj să spună public povestea vieţii lor.
Adâncă plecăciune în faţa acelor pacienţi, tineri sau bătrâni, care
au fost răpuși de această boală şi care ar fi putut avea o şansă
dacă nu ar fi pierdut atât de mult timp pe drumurile fără ieşire
ale medicinei convenţionale.
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Suntem deosebit de recunoscători lui August Kowalczyk, Jerzy Ulatowski şi altor supravieţuitori ai lagărului de concentrare de la Auschwitz. Ei rămân o sursă constantă de inspiraţie pentru noi şi munca noastră. Ne alăturăm lor în promisiunea: Niciodată din nou!
Deosebite mulţumiri miilor de membri ai alianţei noastre internaţionale de sănătate, care ne-au susţinut cercetările timp de peste
un deceniu. Fără voi, această descoperire revoluţionară nu ar fi
fost posibilă.
Mulţumim familiilor noastre pentru susţinere şi răbdare.
Mulţumim lui Andy şi Jamie Kerr pentru mediul plăcut pe care ni
l-au oferit când am scris această carte.
În final, mulţumirile noastre se adresează tuturor acelora care au
rămas o nepreţuită sursă de motivaţie pentru noi, datorită scepticismului şi opoziţiei lor.
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Site-uri web importante
Pe parcursul acestei cărţi aţi întâlnit subiecte despre care aţi
putea dori să ştiţi mai multe. Iată o selecţie de site-uri web la crearea cărora am contribuit. Vă putem asigura de independenţa conţinutului lor:
•

www4ro.dr-rath-foundation.org
Vedere de ansamblu asupra activităţii Fundaţiei noastre

•

http://www.relay-of-life.org/ro/
Primirea ”celei mai înalte distincţii a timpului nostru”

•

http://www.profit-over-life.org/international/romania
Istoria ”afacerii cu boala”

•

www.nazi-roots-of-brussels-eu.org
Istoria noului ”guvern al Europei”

•

http://ro.wiki-rath.org
Expunerea naturii nedemocratice a unei pretinse ”enciclopedii
democratice”

•

http://www.chemo-facts.com/ro/
Date despre afacerea chimioterapiei cu epidemia de cancer

•

http://www.pharma-fact.org/ro/
Date despre afacerea de investiţii farmaceutice – ”afacerea
cu boala”

•

www.movement-of-life.org
Un apel la schimbare!
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CHEMARE LA MIŞCAREA VIEŢII
Cele mai importante drepturi umane sunt dreptul la sănătate şi
viaţă. Aceste drepturi sunt ameninţate de interese corporatiste
globale care consideră corpul uman piaţa lor de desfacere şi sursă
de profituri nelimitate. Astăzi, la începutul Secolului XXI, oamenii
lumii trebuie să se unească pentru a proteja drepturile umane
inalienabile.

DREPTUL LA SĂNĂTATE
Ocrotirea sănătăţii este cel mai important drept uman. În decursul
ultimului secol, sănătatea noastră s-a aflat sub influenţa crescândă
a unei industrii de investiţii care prosperă de pe urma perpetuării şi
expansiunii bolilor ca pieţe de desfacere pentru medicamente brevetate. Eforturile companiilor farmaceutice de a monopoliza sănătatea umană la nivel global au devenit cel mai mare obstacol în
calea prevenirii şi în final a eradicării celor mai comune boli ale zilelor noastre.
Orice model de afaceri bazat pe expansiunea deliberată a bolilor
violează dreptul uman fundamental la sănătate şi trebuie interzis
oriunde în lume. Aceasta va netezi omenirii calea spre eradicarea
pe scară largă a bolilor cardiovasculare, cancerului şi multor altor
boli ale acestui secol.

DREPTUL LA VIAŢĂ
În mod similar, dreptul la fundaţia biologică a vieţii este ameninţat
de aceleaşi interese corporatiste. Genomul uman – arhetipul vieţii
şi baza biologică a existenţei noastre – a devenit ţinta exploatării
comerciale pe scară largă, prin intermediul brevetării genelor.
Codul genetic este proprietatea inalienabilă a întregii omeniri. Toate eforturile de comercializare a acestui cod genetic cu scopul de a
reconstrui, vinde şi manipula corpul omenesc sau părţi ale acestuia
pentru câştiguri corporatiste, trebuie interzise oriunde în lume.
Cunoaşterea arhetipului vieţii noastre trebuie utilizată exclusiv în
beneficiul omenirii.
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DREPTUL LA HRANĂ NATURALĂ
La fel, informaţia genetică din toate plantele şi alimentele care au
crescut de milenii în grădinile şi pe câmpurile noastre aparţine
întregii omeniri. Manipularea şi alterarea codului genetic al plantelor, cu scopul de a le breveta şi a crea monopoluri asupra pieţelor
globale de nutriţie implică pericolul ca sursele noastre de hrană să
fie abuzate în beneficiul intereselor corporatiste. Monopolizarea
hranei permite un control corporatist asupra destinului unor
întregi societăţi. Aceasta subminează regulile fundamentale ale
democraţiei şi violează drepturile umane. Accesul la hrană sănătoasă, nemodificată, este condiţia preliminară a unei societăţi
democratice.

O PERSPECTIVĂ ULUITOARE
Ca o consecinţă, uriaşele resurse economice şi umane care vor
deveni disponibile ca urmare a eliberării sănătăţii umane pot fi utilizate în lupta împotriva celor mai arzătoare probleme globale ale
timpului nostru, inclusiv foamea, malnutriţia, sărăcia, analfabetismul, şomajul şi ameninţările de mediu.

SUSŢINEŢI MIŞCAREA VIEŢII
Aceste drepturi fundamentale nu vă vor fi date de bunăvoie de
către susţinătorii situaţiei existente. Noi, oamenii lumii, trebuie să
ne apărăm drepturile umane fundamentale, acum. Acesta este
scopul ”Mişcării Vieţii”!

Pentru a afla mai multe despre ”Mişcarea Vieţii”şi pentru
a susţine această chemare, vizitaţi site-ul nostru web la:

www.movement-of-life.org
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