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IV.

Γιατί ενδέχεται να
μην έχετε ακούσει
για αυτήν ανακάλυψη
νωρίτερα
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Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον

Τι θα μάθετε σε αυτό το κεφάλαιο
Στο παρόν κεφάλαιο θα μοιραστούμε μαζί σας τις απαντήσεις στη σημαντική ερώτηση «γιατί ενδέχεται να μην
έχετε ακούσει για όλα αυτά νωρίτερα».
Θα γνωρίσετε τους «νόμους» του φαρμακευτικού επενδυτικού «εμπορίου με τις ασθένειες».
Θα μάθετε επίσης ότι:
• Αυτό το βιβλίο δεν στοχεύει σε συγκεκριμένα φάρμακα ή φαρμακευτικές εταιρίες, αλλά στη φύση του
επενδυτικού «εμπορίου με τις ασθένειες».
• Η εξελισσόμενη επιδημία του καρκίνου είναι αποτέλεσμα του βιομηχανικού μοντέλου, που επωφελείται
οικονομικά από την εξάπλωση των ασθενειών – όχι
από την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.
• Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξάλειψη του καρκίνου
και άλλων συνήθων ασθενειών, καθώς και στην πραγματική πρόοδο στον τομέα της υγείας, είναι η κερδοσκοπική φύση της φαρμακοβιομηχανίας.
• Η γενοκτονική διάσταση αυτού του «εμπορίου με τις
ασθένειες» είναι αποτέλεσμα της άγνοιας των ανθρώπων παγκοσμίως, όσον αφορά τις αρχές λειτουργίας αυτής της βιομηχανίας, για σχεδόν έναν αιώνα.

Ο κοινός μας στόχος: Η παράδοση στις μελλοντικές γενεές ενός
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

• Για να κατανοήσουμε τις ανείπωτες συνέπειες του
«εμπορίου με τις ασθένειες», πρέπει να αναλύσουμε
ιστορικά το παρελθόν αυτών των επενδυτικών συμφερόντων.
• Η χημική/φαρμακευτική επενδυτική βιομηχανία, βρισκόταν πίσω από τους δύο παγκόσμιους πολέμους του
20ου αιώνα, με σκοπό την επέκταση των διεθνών αγορών της και τον παγκόσμιο έλεγχο.
• Οι διευθυντές της μεγαλύτερης φαρμακευτικής εταιρίας εκείνης της εποχής, της BAYER, καταδικάστηκαν
το 1948 στο Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου της
Νυρεμβέργης για δουλεία, γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
• Αυτά τα επενδυτικά συμφέροντα εξακολουθούν να
είναι ενεργά σήμερα, προσπαθώντας να επεκτείνουν
τις παγκόσμιες αγορές τους, αψηφώντας την υγεία και
τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.
• Εμείς λοιπόν, σήμερα, καλούμαστε να επιλέξουμε:
Ανεχόμαστε τη συνέχιση των ασθενειών ως επενδυτικών αγορών – ή ενωνόμαστε, για να εξαλείψουμε
τόσο τις ασθένειες, όσο και τις επενδυτικές αγορές.

κόσμου στον οποίο ο καρκίνος θα είναι κατά βάση άγνωστος!
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Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον

Οι «νόμοι» της φαρμακοβιομηχανίας

20

1

Η φαρμακοβιομηχανία είναι μια επενδυτική
βιομηχανία που κατευθύνεται από τα κέρδη των
μετόχων της. Η καταπολέμηση των ασθενειών
είναι δευτερεύουσας σημασίας, σε σχέση με
τον πρωταρχικό σκοπό.

2

Η αγορά της φαρμακοβιομηχανίας είναι το ανθρώπινο σώμα, εφόσον είναι άρρωστο.

3

Η εξάπλωση των ασθενειών είναι σημαντική
για την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας.

4

Για την επέκταση των αγορών των ασθενειών,
τα φαρμακευτικά σκευάσματα στοχεύουν
κυρίως στα συμπτώματα – αγνοώντας τις βασικές κυτταρικές αιτίες των ασθενειών.

5

Η πρόληψη, η καταπολέμηση της βασικής αιτίας
και, πάνω από όλα, η εξάλειψη των ασθενειών
απειλεί τα θεμέλια των φαρμακευτικής επενδυτικής βιομηχανίας.

6

Η εξάλειψη των ασθενειών από τη μία και η
επέκταση του φαρμακευτικού επενδυτικού
«εμπορίου με τις ασθένειες» από την άλλη, είναι
πράγματα κατά βάση ασύμβατα μεταξύ τους.

7

Η κολοσσιαία απόδοση της επένδυσης, δηλ. η
κερδοφορία της φαρμακοβιομηχανίας, βασίζεται
στα προνόμια των, κατοχυρωμένων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συνθετικών φαρμάκων.
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

8

Για το λόγο αυτό, η φαρμακοβιομηχανία εκπονεί
έρευνες και αναπτύσσει νέα φάρμακα, σχεδόν
αποκλειστικά με νέα, συνθετικά – και με δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας –
μόρια.

9

Οι φυσικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων
των βιταμινών και άλλων ιχνοστοιχείων, δεν
παρέχουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δεν επιφέρουν υψηλά
κέρδη και, επομένως, παραβλέπονται από τη
φαρμακευτική επενδυτική βιομηχανία.

10

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες φυσικές προσεγγίσεις της υγείας – αποτελεσματικές μεν,
χωρίς όμως τη δυνατότητα κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – απειλούν τα οικονομικά θεμέλια του φαρμακευτικού επενδυτικού
εμπορίου με την ασθένεια.

11

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες φυσικές προσεγγίσεις της υγείας, οι οποίες μπορούν να
συμβάλουν στην αποτελεσματική πρόληψη και
εξάλειψη των βασικών αιτιών των ασθενειών
από τη μία και η επενδυτική βιομηχανία που
βασίζεται στη συνέχιση και την εξάπλωση ασθενειών από την άλλη, είναι πράγματα φύσει
ασύμβατα μεταξύ τους και επομένως δεν μπορούν να συνυπάρχουν.

12

Η σύγχρονη γενιά έχει την ευκαιρία και την
ευθύνη, να αντιμετωπίσει την εξάλειψη των διαδεδομένων ασθενειών της εποχής μας, ως τον
πιο επείγοντα σκοπό σε όλον τον κόσμο!
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Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον

Τα τεράστια δικαιώματα εκμετάλλευσης των, κατοχυρωμένων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φαρμάκων χημειοθεραπείας για τον καρκίνο, κατευθύνουν την επενδυτική
βιομηχανία της επιδημίας του καρκίνου
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι τα βασικά οικονομικά και νομικά εργαλεία
ολόκληρου του φαρμακοβιομηχανικού μοντέλου. Επιτρέπουν στις φαρμακευτικές εταιρίες, που κατέχουν αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, να μονοπωλούν αυτά τα φάρμακα και να ελέγχουν τις παγκόσμιες αγορές. Επιπλέον, προσδιορίζοντας αυθαίρετα το ύψος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν εξελιχθεί
στις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρίες στον κόσμο.
Στις παρακάτω σελίδες περιγράφεται μόνο ένα παράδειγμα από τα δεκάδες
χιλιάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων, που κατέχουν οι φαρμακευτικές εταιρίες. Πρόκειται για τον Αρ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.
7,109,337, που χορηγήθηκε στη φαρμακευτική εταιρία Pfizer στις 6 Σεπτεμβρίου του 2006, για αντικαρκινικά χημικά (www.uspto.gov).
Σε αυτές τις δύο σελίδες αναφέρονται περισσότερες από εκατό χημικές
δομές που αποτελούν «ιδιοκτησία» της Pfizer. Κάθε χημική ουσία (γραμμή)
μπορεί να διαφέρει σε ένα ή περισσότερα άτομα από τις άλλες ουσίες που
αναφέρονται. Όσο συνεχίζει η «απάτη» της χημειοθεραπείας, καθένα από
αυτά τα τοξικά φάρμακα μεταφράζεται σε κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων
δολαρίων για την Pfizer – και σε περαιτέρω αύξηση του ήδη εκρηκτικού
κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.
Μια ένωση που επιλέχθηκε από την ομάδα που αποτελείται από:
N-Methyl-N-{3-[({methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-yl]-amino})-methyl]-phenyl}-methanesulfonamide
N-Methyl-N-{4-methyl-3-[({methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino- )-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4-yl]-amino})-methyl]-phenyl}-methanesulfona- mide
N-(5-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-(3-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-(4-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-(2-Methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
5-[4-(3-Methanesulfonyl-propylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamin- o]-1,3-dihydro-indol-2-one
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-(3-Methanesulfonylamino-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-- trifluoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(4-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
5-{4-[((1S,2R)-2-Hydroxy-cyclohexylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrim- idin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
5-[4-((1R,2S)-2-Hydroxy-indan-1-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl- amino]-1,3-dihydro-indol-2-one
5-[4-((S)-1-Hydroxymethyl-2-phenyl-ethylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidi- n-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one
N-(3-(Methanesulfonyl-methyl-amino)-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-y-lamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-me-thanesulfonamide
5-{4-[(1-Hydroxy-cyclopentylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-- ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-(3-Fluoro-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide
5-{4-[2-((S)-1-Methanesulfonyl-pyrrolidin-2-yl)-ethylamino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
5-{4-[(1-Hydroxy-cyclobutylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-y- lamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
5-{4-[2-((R)-1-Methanesulfonyl-pyrrolidin-2-yl)-ethylamino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
N-(2-Fluoro-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide
N-(4-Fluoro-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-{2,2-Dimethyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-N-methyl-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-(2,4-Difluoro-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide
5-[4-((R)-1-Methanesulfonyl-piperidin-3-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimi- din-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one
N-Methyl-N-(6-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
5-[4-(1-Methanesulfonyl-piperidin-4-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one
5-{4-[Methyl-((R)-1-phenyl-ethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl- amino}-1,3-dihydro-indol-2-one
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

5-(4-Benzylamino-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-dihydro-indol- -2-one
N-(4,6-Dimethyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trif- luoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-N-methyl-methanesul- fonamide
5-(4-tert-Butylamino-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-d- ihydro-indol-2-one
5-[4-((1R,5S,6S)-3-Methanesulfonyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hex-6-ylamino)-5-t- rifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one
N-Methyl-N-{3-methyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-butyl}-methanesulfonamide
N-(6-Methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
5-{4-[(2-Methanesulfonyl-pyridin-4-ylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyr- imidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid amide
N-(3-{Methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4yl]-amino}-propyl)-methanesulfonamide
N-(2-{Methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-yl]-amino}-ethyl)-methanesulfonamide
5-[4-(2-Methanesulfonylmethyl-benzylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-- ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid dimethylamide
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide
Ethanesulfonic acid methyl-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-py- rimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
Ethanesulfonic acid (2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin- -4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
N-Ethyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl- -pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-{1,1-Dimethyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide
N-(5,6-Dimethyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-N-methyl-methanesulfonami- de
5-{4-[((R)-4-Methanesulfonyl-morpholin-3-ylmethyl)-amino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
Propane-1-sulfonic acid (2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin- -4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
5-{4-[2-((R)-4-Methanesulfonyl-morpholin-3-yl)-ethylamino]-5-trifluoromet- hyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
Ethanesulfonic acid methyl-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-py- rimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-amide
Trifluoro-N-methyl-N-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide
Cyclopropanesulfonic acid methyl-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyr- imidin-4-ylamino]-propyl}-amide
N-Ethyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl- -pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
Ethanesulfonic acid methyl-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trif- luoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
Ethanesulfonic acid ethyl-(2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyri- midin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
thanesulfonic acid ethyl-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
N-Ethyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
Ethanesulfonic acid (5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
Ethanesulfonic acid (3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
Ethanesulfonic acid methyl-(3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid methylamide
Ethanesulfonic acid {3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 4-ylamino]-propyl}-amide
C-Methanesulfonyl-N-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide
Ethanesulfonic acid {2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrim- idin-4-ylamino]-ethyl}-amide
C-Methanesulfonyl-N-{2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-ethyl}-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(4-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
5-(4-{[1-(2,2,2-Trifluoro-acetyl)-piperidin-3-ylmethyl]-amino}-5-trifluor- omethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-dihydro-indol-2-one
2,2,2-Trifluoro-ethanesulfonic acid {3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 4-ylamino]-propyl}-amide
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Cyclopropyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Cyclopropyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide
5-{4-[(2-Methanesulfonylmethyl-pyridin-3-ylmethyl)-amino]-5-trifluorometh- yl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(3-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(4-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-methyl-5-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(4-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(3-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-methyl-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-5-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(3-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(6-methyl-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide . . .-
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Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον

Το οικονομικό βάρος της «βιομηχανίας της
επιδημίας του καρκίνου»
Η φαρμακοβιομηχανία της επιδημίας του καρκίνου, είναι μια από τις
κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας φαρμακευτικής επενδυτικής
βιομηχανίας, με καταστρεπτικές οικονομικές συνέπειες:
Συνοπτικά, το μοντέλο της φαρμακοβιομηχανίας του καρκίνου χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:
1. Χρήση του «φόβου του καρκίνου ως καταδίκης σε θάνατο»
2. Διατήρηση της τοξικής χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας, ως
βάσης για τη θεραπεία του καρκίνου, που χορηγείται σε εκατομμύρια ασθενείς.
3. Κίνδυνος ανάπτυξης μιας επιδημίας «νόσων που προκαλούνται
από παρενέργειες», σε ασθενείς στους οποίους χορηγούνται
αυτές οι τοξικές θεραπείες.
4. Οικονομικό όφελος από αυτές τις «επιδημίες που προκαλούνται
από παρενέργειες», με την παροχή αναρίθμητων άλλων φαρμάκων για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, που προκαλούνται
από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοβολία. Καθώς πολλά από
αυτά τα επιπλέον φάρμακα μπορούν να ενεργοποιήσουν νέες
μορφές καρκίνου και άλλες ασθένειες, δημιουργείται ένα νέο βιομηχανικό μοντέλο αυτοδιαιώνισης.
5. Εξαναγκασμός των καρκινοπαθών ασθενών, εταιριών και κυβερνήσεων παγκοσμίως, να πληρώσουν γι' αυτήν τη βιομηχανία
αυτοδιαιώνισης.
6. Μακροπρόθεσμα, δημιουργία οικονομικών και πολιτικών εξαρτήσεων ολόκληρων εθνών, από αυτήν την ασφυκτική «βιομηχανία
των ασθενειών».
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η φαρμακοβιομηχανία έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη και πιο επικερδή επενδυτική βιομηχανία του
πλανήτη μας. Επιπλέον, στην κορυφή των πωλήσεων φαρμακευτικών σκευασμάτων, βρίσκεται η ομάδα των αντι-καρκινικών (ογκολογικών) φαρμάκων με το εξωφρενικό ποσό των 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για το 2010. Αν τοποθετούσαμε αυτό το τεράστιο ποσό, σε στοίβες από νομίσματα του ενός τετάρτου του
δολαρίου, θα καλύπταμε την περίμετρο του πλανήτη περισσότερες
από δώδεκα φορές.
24
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Η «φαρμακοβιομηχανία του καρκίνου»
Η παγκόσμια αγορά της χημειοθεραπείας
και των ογκολογικών φαρμάκων
Δισεκατομμύρια
δολάρια Η.Π.Α.

50

40

30

2006

2008

2010

12 φορές η περίμετρος του πλανήτη

Η απότομη άνοδος της αγοράς της χημειοθεραπείας και των σχετικών αντικαρκινικών φαρμάκων. Το 2010, αυτή η αγορά ξεπέρασε
τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί
σε μια στοίβα από νομίσματα 0,25 δολαρίου που το μήκος της
υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της περιμέτρου του πλανήτη.
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Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον

Δημιουργία μελλοντικών αγορών καρκίνου
Οι αγορές φαρμάκων για τις «νόσους που προκαλούνται από παρενέργειες» δεν αποτελούν το μοναδικό τρόπο επέκτασης της «βιομηχανίας
του καρκίνου». Ένας άλλος τρόπος ανάπτυξης της βιομηχανίας του
καρκίνου βασίζεται στη χρήση φαρμάκων, τα οποία προάγουν τα
ίδια την ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου. Παρακάτω περιγράφουμε μόνο ένα παράδειγμα μιας τέτοιας «συνέργιας αγορών».
Τα οιστρογόνα φάρμακα για παράδειγμα, χορηγούνται σε εκατομμύρια νέες γυναίκες με τη μορφή ορμονικών αντισυλληπτικών και σε
ώριμες γυναίκες ως «θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης» για την
πρόληψη της οστεοπόρωσης και των συμπτωμάτων που σχετίζονται
με την εμμηνόπαυση.
Το γεγονός ότι τα οιστρογόνα προάγουν την ανάπτυξη του καρκίνου
είναι γνωστό από το 1941. Ακόμη και ο μηχανισμός αυτής της δράσης
έχει αποσαφηνιστεί. Μεταξύ άλλων, τα οιστρογόνα αυξάνουν την παραγωγή ενζύμων για την πέψη του κολλαγόνου, τα οποία διευκολύνουν
την ανάπτυξη και τη διάδοση των καρκινικών κυττάρων (βλ. κεφάλαιο ΙΙ).
Παρά τα αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα που συνδέουν τα οιστρογόνα με τον καρκίνο, οι φαρμακευτικές εταιρίες συνεχίζουν να προωθούν
οιστρογόνα φάρμακα. Αναπόφευκτα, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον
κίνδυνο της δραματικής αύξησης του ποσοστού εμφάνισης καρκίνου σε
γυναίκες που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα. Με τη μακροχρόνια χρήση των οιστρογόνων φαρμάκων
αυξάνεται ιδιαίτερα το ποσοστό των μορφών ορμονοεξαρτώμενου
καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, της μήτρας, του τραχήλου και των ωοθηκών. Εν συντομία, η αγορά οιστρογόνων φαρμάκων πυροδοτεί την αγορά αντικαρκινικών φαρμάκων.
Η χρήση των οιστρογόνων φαρμάκων μειώθηκε κατακόρυφα μετά τη
δημοσίευση των αποτελεσμάτων μιας ανησυχητικής μελέτης το 2002*,
τα οποία συνέδεαν το αυξημένο ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του
μαστού σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με την πρόσληψη οιστρογόνων φαρμάκων. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στα επόμενα
χρόνια μειώθηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό εμφάνισης
καρκίνου του μαστού.

*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/12117397?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Ελικοειδές διάγραμμα οιστρογόνων
φαρμάκων-καρκίνου

Αγορά καρκίνου

Οιστρογόνα
φάρμακα

Αγορές-στόχοι Ορμονικά φάρμακα

Νέες γυναίκες

Αντισυλληπτικά

Ώριμες γυναίκες

Θεραπεία ορμονικής
υποκατάστασης

}

Τα συνεχώς
αυξανόμενα
επίπεδα
οιστρογόνων
προάγουν τον
καρκίνο

Με την προώθηση των οιστρογόνων φαρμάκων αυξάνεται ο
κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού, της μήτρας, του τραχήλου και των ωοθηκών. Επομένως, η αγορά των οιστρογόνων
φαρμάκων, πυροδοτεί τις αγορές αντικαρκινικών φαρμάκων.
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Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον

Μπορεί να πιστεύετε ότι: Αυτό δεν
είναι δυνατόν!
Ακόμη και οι πιο άπληστες εταιρίες
δεν θα ρίσκαραν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων για το κέρδος …
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Για να απαντήσετε σε αυτό τα
ερώτημα, πρέπει να εξετάσετε
τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της
πρόσφατης ιστορίας …

29
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Το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή (I)
Οποιαδήποτε επιχείρηση ή βιομηχανία σχετίζεται με την υγεία και
την ανθρώπινη ζωή πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένους
δεοντολογικούς κανόνες. Πάνω από όλα, είναι η εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ασθενών και ανθρώπων, που καθιστά υποχρεωτική την
τήρηση αυτού του ειδικού κώδικα. Δυστυχώς, το μοντέλο του «φαρμακευτικού εμπορίου με τις ασθένειες» δεν είναι συμβατό με αυτές
τις αρχές.
Για να κατανοήσουμε τις ανείπωτες πρακτικές της βιομηχανίας
αυτής, που τροφοδοτούν την επιδημία του καρκίνου, πρέπει να ανατρέξουμε στην αρχή αυτής της βιομηχανίας. Πριν από 150 χρόνια
περίπου, οι επιστήμονες άρχισαν να αποσαφηνίζουν τη χημική φύση
των στοιχείων που απαρτίζουν τον κόσμο μας, δηλ. την ατομική τους
δομή. Σύντομα εμφανίστηκαν μεγάλες εταιρίες που βασίζονταν στην
πώληση προϊόντων παρασκευασμένων βάσει αυτής της νέας
κατανόησης.
Επιπλέον, η κατοχύρωση αυτών των ουσιών με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εξασφάλιζε στις εταιρίες το μονοπώλιο αυτών των τεχνητών
ουσιών, προάγοντας τους εταιρικούς ηγέτες σε «νέους θεούς»,
όπως αποκαλούσαν τον εαυτό τους.
Επικεφαλής αυτής της διαδικασίας ήταν τρεις Γερμανικές εταιρίες, η
BAYER, η BASF και η HOECHST. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός
ότι αυτοί οι «σύγχρονοι θεοί» ανέπτυξαν την επιθυμία να κυριεύσουν
και να κατακτήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Για το σκοπό αυτό «ανέθεσαν» στο Γερμανό Αυτοκράτορα Γουλιέλμο το Β΄ την προώθηση του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την αποτυχία αυτής της απόπειρας, οι εταιρίες αυτές σχημάτισαν το διαβόητο καρτέλ IG Farben,
αποκαλούσαν τους εαυτούς τους το «Συμβούλιο των Θεών», και
σύντομα αναδείχθηκαν ως οι αποκλειστικοί και μεγαλύτεροι χρηματοδότες για την άνοδο των Ναζί στην εξουσία.
Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, αυτή η απόπειρα παγκόσμιας κυριαρχίας επίσης απέτυχε - κοστίζοντας περισσότερες από 60 εκατομμύρια ζωές. Είκοσι τέσσερις διευθυντές του καρτέλ IG Farben παραπέμφθηκαν στη δίκη VI του Δικαστηρίου Εγκλημάτων Πολέμου της
Νυρεμβέργης το 1947/48. Αρκετοί διευθυντές της IG Farben καταδικάστηκαν για δουλεία, λεηλασία, βασανισμό, δολοφονία και άλλα
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο;

Ο Fritz Ter Meer (1884-1967) ήταν ο διευθυντής της BAYER
– της μεγαλύτερης παγκοσμίως φαρμακευτικής εταιρίας
εκείνης της εποχής – και μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών
του καρτέλ IG Farben. Ήταν μέλος του κόμματος των Ναζί
και αξιωματούχος του Πολεμικού Υπουργείου του Χίτλερ,
και συντόνιζε την παραγωγή εκρηκτικών και άλλων πολεμικών εφοδίων για τη Ναζιστική Βέρμαχτ, σχεδόν το 100%
των οποίων προέρχονταν από το καρτέλ IG Farben.
Στις 30 Ιουλίου του 1948, ο Ter Meer καταδικάστηκε στο
Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου της Νυρεμβέργης σε
επταετή κάθειρξη για δουλεία, δολοφονίες και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Φανταστείτε! Ο διευθυντής της μεγαλύτερης παγκοσμίως φαρμακευτικής εταιρίας – ο ηγέτης της βιομηχανίας
που υποστήριζε ότι υπηρετεί την ανθρωπότητα – καταδικάστηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας!
Περισσότερες πληροφορίες: www.profit-over-life.org
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Νίκη κατά του καρκίνου – Μέρος δύο: Κατανοώντας την ιστορία, Οικοδομώντας το μέλλον

Το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή (II)
Ο Πρώτος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι δύο στρατιωτικές
απόπειρες κατάκτησης του κόσμου από την BAYER, BASF και άλλες
γερμανικές χημικές/φαρμακευτικές εταιρείες, κόστισε τις ζωές σχεδόν
100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην πορεία αυτών των δύο παγκοσμίων κατακτητικών πολέμων, καταστράφηκαν ολοκληρωτικά ολόκληρες πόλεις, ακόμη και ολόκληρες χώρες. Μεταξύ όλων των
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, μία τοποθεσία ξεχωρίζει για την
κτηνωδία και την ασέβεια προς την ανθρώπινη ζωή: το Άουσβιτς.
Ενδέχεται να γνωρίζετε ήδη από τα βιβλία ιστορίας ότι το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς αντιπροσώπευε την κορύφωση των,
φυλετικά υποκινούμενων, μαζικών δολοφονιών. Ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Η μετάβαση από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, σε ένα, βιομηχανικών διαστάσεων, στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας και εξολόθρευσης, συνδεόταν άμεσα με οικονομικά
συμφέροντα: μόλις 4 μίλια από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του
Άουσβιτς, το χημικό/φαρμακευτικό καρτέλ IG Farben κατασκεύασε
το μεγαλύτερο βιομηχανικό εργοστάσιο της Ευρώπης κατά την
περίοδο του πολέμου. Τα χημικά που παρασκευάζονταν εκεί, δηλαδή
τεχνητό καουτσούκ και βενζίνη, προορίζονταν για την τροφοδότηση
της συμμαχίας των Ναζί/IG Farben με σκοπό την κατάκτηση της
Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.
Δεκάδες χιλιάδες αθώοι τρόφιμοι του στρατοπέδου συγκέντρωσης
του Άουσβιτς έχασαν τη ζωή τους κάτω από φρικτές συνθήκες κατά
τη διάρκεια της καταναγκαστικής τους εργασίας για το χημικό/φαρμακευτικό καρτέλ.
Ορισμένοι από τους εργάτες-σκλάβους του ιστορικού «τόπου του
εγκλήματος» ζουν ακόμη. Υπηρετούν την ανθρωπότητα ως μάρτυρες της ιστορίας και φύλακες της μνήμης. Ένας από αυτούς είναι ο
August Kowalczyk, κρατούμενος στο Άουσβιτς με αριθμό 6804.
Μέχρι τη στιγμή που δραπέτευσε από το στρατόπεδο, του επιβαλλόταν καθημερινή καταναγκαστική εργασία για την κατασκευή του
εργοστασίου του IG Auschwitz.
Η συμβολή του August Kowalczyk στη συγγραφή αυτού του
βιβλίου μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ήδη στο παρελθόν,
τα παγκόσμια χημικά/φαρμακευτικά συμφέροντα έβαλαν το
κέρδος πάνω από εκατομμύρια ζωές. Εάν αγνοήσουμε αυτά
τα μαθήματα της ιστορίας, μπορεί να το επαναλάβουν.
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Έχετε ακούσει γι' αυτό το μέρος;
A

B

C

A. Με έκταση μεγαλύτερη από 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το εργοστάσιο IG Auschwitz ήταν το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στην
Ευρώπη κατά την περίοδο του πολέμου. Επρόκειτο για μια 100%
θυγατρική του καρτέλ IG Farben (BAYER, BASF, κλπ.).
B. Η πύλη του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς, από το οποίο
δεκάδες χιλιάδες εργάτες-σκλάβοι σύρονταν για να εργαστούν στην
κατασκευή του εργοστασίου IG.
Γ. Ο August Kowalczyk, κρατούμενος του Άουσβιτς με αριθμό 6804, μπροστά στο διαβόητο «Block 10» όπου διεξάγονταν ιατρικά πειράματα.

Οι διευθυντές της μεγαλύτερης παγκοσμίως χημικής/φαρμακευτικής
εταιρείας, της IG Farben, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για δουλεία, βασανισμό
και δολοφονία, εγκλήματα που σχετίστηκαν με την επέκταση του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς σε βιομηχανικές διαστάσεις.
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Το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή (IΙI)
Τα βιβλία της ιστορίας μας, προσπάθησαν να μας εξηγήσουν ότι τα
θανατηφόρα ιατρικά πειράματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, διεξήχθησαν από ψυχολογικά αποκλίνοντες ιατρούς των SS – κυρίως
ως διασκεδαστική δραστηριότητα στα πλαίσια της διαστροφής τους.
Τα αρχεία των Δικαστηρίων Εγκλημάτων Πολέμου της Νυρεμβέργης
αποκαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα:
• Η πλειοψηφία των αντιδεοντολογικών πειραμάτων που διεξήχθησαν στους τροφίμους του στρατοπέδου συγκέντρωσης δεν ήταν
μεμονωμένα «πειράματα», αλλά πειραματικές μελέτες μεγάλης
κλίμακας σε ανθρώπους.
• Οι ιατροί που διεξήγαγαν αυτά τα θανατηφόρα πειράματα δεν
ήταν απλώς μέλη των SS, αλλά εντεταλμένοι «ελεγκτές φαρμακευτικών σκευασμάτων» και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και
ιατροί που προσλήφθηκαν και πληρώνονταν άμεσα από την εταιρία BAYER.
• Οι ουσίες που υποβάλλονταν σε δοκιμές δεν παρασκευάζονταν
από ιατρούς των SS, αλλά ήταν προηγμένες χημικές ουσίες του
εργαστηρίου των, μεγαλύτερων παγκοσμίως και των πιο προηγμένων, φαρμακευτικών εταιριών την εποχή εκείνη, της BAYER
και της HOECHST (σήμερα μέρος της Sanofi).
• Τα φάρμακα μεταφέρονταν από τις εταιρίες αυτές απευθείας στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, και τα αποτελέσματα αυτών των,
συχνά θανατηφόρων, μελετών φαρμάκων, αναφέρονταν απευθείας στα κεντρικά γραφεία στο Λεβερκούζεν (BAYER) και τη
Φρανκφούρτη (HOECHST).
• Τα φάρμακα που υποβάλλονταν σε δοκιμές δεν ήταν τεκμηριωμένα
σκευάσματα, αλλά νεοεπινοηθέντα και κατοχυρωμένα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας χημικά και για το λόγο αυτό έφεραν κωδικές ονομασίες όπως «Παρασκεύασμα Βe 1034» (βλ. αντικρινή σελίδα).
Πόση προσπάθεια θα πρέπει να κατέβαλαν αυτά τα ειδικά συμφέροντα για να διατηρήσουν «θαμμένα» αυτά τα στοιχεία για περισσότερο
από μισό αιώνα… Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πλέον διαθέσιμα online
στη διεύθυνση www.profit-over-life.org. Επιπλέον, υπάρχουν
ακόμη «μάρτυρες της ιστορίας», που ζουν σήμερα, όπως ο Jerzy
Ulatowski, ο οποίος είχε προσωπική εμπλοκή με το Δρα Mengele, ως
κρατούμενος του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς.
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Η σύνδεση BAYER-Άουσβιτς
Επιγραφή
δοκιμαστικού
φαρμάκου

A

BAYER
IG Farben Inc.

B

Υπάλληλος της BAYER
και ιατρός των SS στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης: Δρ Vetter

Οι γιατροί του στρατοπέδου συγκέντρωσης
φορούσαν συνήθως δύο στολές, μία μαύρη
(SS) και μία λευκή: Δρ Josef Mengele,
ή αλλιώς «Δρ Θάνατος»

A. Αρχεία του Δικαστηρίου
Εγκλημάτων Πολέμου της
Νυρεμβέργης που υποδεικνύουν ένα νέο κατοχυρωμένο
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
φάρμακο της BAYER που
υποβαλλόταν σε δοκιμές στο
Άουσβιτς.
B. Ιατροί εντεταλμένοι για τη δοκιμή φαρμακευτικών σκευασμάτων στους τροφίμους του στρατοπέδου συγκέντρωσης, με
συχνά μοιραία αποτελέσματα.

Ο Jerzy συνάντησε τον Mengele
κατά τη διάρκεια
της θητείας του
στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης
του Άουσβιτς.
Σήμερα υποστηρίζει τη δουλειά των συντακτών αυτού του
βιβλίου ως
Jerzy Ulatowski,
«μάρτυρας της
Κρατούμενος του
ιστορίας».
Άουσβιτς Αρ. 192.823

Οι φαρμακευτικές εταιρίες BAYER και HOECHST (IG Farben)
χρησιμοποίησαν χιλιάδες τροφίμους του στρατοπέδου συγκέντρωσης
ως «ανθρώπινα πειραματόζωα» για τη δοκιμή των κατοχυρωμένων
με διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων τους.
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Η ιστορία της χημειοθεραπείας
Πρώτο μισό του 20ου αιώνα
BAYER, BASF, HOECHST
(Γερμανικό καρτέλ IG Farben)

Χημικός πόλεμος με το αέριο μουστάρδας κατά
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο

Εγκαύματα από το
αέριο μουστάρδας

S

Αέριο μουστάρδας

Μετά την καταγραφή της αντιδεοντολογικής ιστορίας του «φαρμακευτικού εμπορίου με τις ασθένειες», οφείλουμε επίσης στους αναγνώστες μας μια σύντομη επισκόπηση της «χημειοθεραπείας» του
καρκίνου.
Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η BAYER παρασκεύασε το
πρώτο πολεμικό χημικό όπλο ευρείας κλίμακας, το αέριο μουστάρδας. Το αέριο αυτό ονομάστηκε επίσης «LOST» από τα αρχικά των
W. Lommel και W. Steinkopf, των δύο επιστημόνων, που ανέπτυξαν
αυτή τη θανατηφόρο χημική ουσία. Στις 12 Ιουλίου το 1917, ο γερμανικός στρατός χρησιμοποίησε αυτό το νέο όπλο για πρώτη φορά,
κοντά στην πόλη Ypres του Βελγίου – με τέτοιο θανατηφόρο αποτέλεσμα, που το αέριο μουστάρδας είναι γνωστό και ως Υπερίτης
(Yperite), λόγω εκείνης της χρήσης.
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Δεύτερο μισό του 20ου αιώνα
Πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες
(Υπό τον έλεγχο των Επενδυτικών
Ομίλων Rockefeller και Rothschild)

N
R

Τα παράγωγα του αερίου μουστάρδας εξελίχθηκαν στην πρώτη
και μεγαλύτερη Ομάδα Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεκάδες χιλιάδες διπλώματα
ευρεσιτεχνίας χημικών της BAYER/IG Farben, πέρασαν στον έλεγχο
"αδελφών" επενδυτικών ομίλων, ενεργών στον τομέα της διεθνούς
φαρμακοβιομηχανίας, δηλαδή των Rockefeller (Η.Π.Α.) και Rothschild
(Η.Β./Γαλλία).
Με την αντικατάσταση ενός ατόμου θείου (S) στο δηλητηριώδες αέριο μουστάρδας, από ένα άτομο αζώτου (N), δημιουργήθηκε η πρώτη
βασική δομή της «χημειοθεραπείας του καρκίνου». Αναρίθμητες
χημικές τροποποιήσεις (R) αυτής της δομής «Αζώτου-μουστάρδας»
– καθεμία από τις οποίες προστατευόταν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας – αποτέλεσαν το έναυσμα για την, πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, βιομηχανία, που άρχισε να ακμάζει, χάρη στην
επιδημία του καρκίνου.
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Το χημικό/φαρμακευτικό καρτέλ
επεκτείνει τον παγκόσμιο έλεγχό του
Με τέτοια μεγάλα κέρδη να αναμένονται από τη βιομηχανία του
καρκίνου και άλλων ασθενειών, δεν αποτέλεσε έκπληξη η γρήγορη
αποφυλάκιση των εγκληματιών πολέμου της BAYER, BASF,
HOECHST και άλλων εταιριών της IG Farben. Προφανώς, η
«τεχνογνωσία» τους και η δέσμευσή τους στην αρχή «το κέρδος
πάνω από την ανθρώπινη ζωή», ήταν απαραίτητα στοιχεία για τη –
διεθνοποιημένη πλέον – φαρμακευτική επενδυτική βιομηχανία, προκειμένου να επιτευχθεί ο παγκόσμιος έλεγχος.
Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε τις σύγχρονες παγκόσμιες διαστάσεις της «φαρμακοβιομηχανίας των ασθενειών», πρέπει να λάβουμε
υπόψη ότι, σύντομα μετά το 1945, οι οικονομικοί εγκέφαλοι του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου επανήλθαν στις προηγούμενες θέσεις τους:
• Ο Fritz Ter Meer, εγκληματίας πολέμου, υπεύθυνος για το
IG Auschwitz, που καταδικάστηκε στη Νυρεμβέργη σε 7 χρόνια
κάθειρξη, αποφυλακίστηκε το 1951. Το 1956, ο Ter Meer έγινε
Πρόεδρος της εταιρίας BAYER.
• Ο Carl Wurster, Διευθυντικό μέλος του συμβουλίου της
«Degesch», θυγατρικής της IG Farben, που άκμαζε υπό την
«επίβλεψη» του Wurster, με την παροχή του θανατηφόρου αερίου
«Zyklon Β» στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς. Το 1952 ο Wurster
έγινε Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρίας BASF.
• Ο Friedrich Jaehne, Διευθυντής της IG Farben, καταδικάστηκε
στη Νυρεμβέργη ως εγκληματίας πολέμου. Το 1955, ο Jaehne έγινε Πρόεδρος τους Συμβουλίου της εταιρίας HOECHST,
της σημερινής Sanofi.
Επομένως, έως το 1956, οι εταιρίες BAYER, BASF και HOECHST,
διευθύνονταν, ξανά, από τους πρωτεργάτες ενός δικτατορικού
κόσμου υπό τον έλεγχο των Ναζί/IG Farben. Δεν αποτελεί έκπληξη,
επομένως, το γεγονός ότι το καρτέλ προώθησε την ίδια χρονιά ένα
νέο διεθνές «πολιτικό γραφείο», δημιουργώντας την «Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» με βάση τις Βρυξέλες. Ο βασικός του
πρωτεργάτης ήταν ο Walter Hallstein (βλ. αντικρινή σελίδα).
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

Από την Ευρώπη στον Κόσμο

Fritz Ter Meer

Carl Wurster

Friedrich Jähne

Μέλος του ναζιστικού
κόμματος, εγκληματίας
πολέμου, γίνεται
Πρόεδρος της
BAYER το 1956.

Μέλος της κυβέρνησης
των ναζί, επιβλέπων του
Zyklon Β, γίνεται ανώτατο διευθυντικό στέλεχος
της BASF το 1952.

Μέλος του ναζιστικού
κόμματος, εγκληματίας
πολέμου, γίνεται
Πρόεδρος της
HOECHST το 1955.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Βρυξελλών, το πολιτικό
γραφείο του χημικού/ φαρμακευτικού καρτέλ για την
παγκόσμια κυριαρχία στον 21ο αιώνα
Ο Walter Hallstein, ένας καθηγητής της διεθνούς και
εταιρικής νομοθεσίας την εποχή των Ναζί, ήταν ο
βασικός πρωτεργάτης των νομικών και διοικητικών
σχεδίων για την Ευρώπη και τον κόσμο υπό τον έλεγχο
των Ναζί/IG Farben. Ήταν επίσημο μέλος της γερμανικής αποστολής που συμμετείχε στη συνάντηση στη
Ρώμη το 1938 για το διαχωρισμό της Ευρώπης μεταξύ
της Φασιστικής Ιταλίας και της Ναζιστικής Γερμανίας.

Walter Hallstein

Αφού είπε ψέματα στους συμμαχικούς αξιωματούχους για το ναζιστικό του παρελθόν, διορίστηκε στο ρόλο του πρωτεργάτη της «Ευρωπαϊκής Ένωσης των
Βρυξελλών» και έγινε ιδρυτικός πρόεδρος το 1957. Για 10 χρόνια, με τη βοήθεια
ενός διοικητικού σώματος αρκετών χιλιάδων γραφειοκρατών, πραγματοποιούσε το σχέδιο των Ναζί/IG Farben για ένα «Κεντρικό Γραφείο του Καρτέλ» –
την «Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελλών» – που λειτουργούσε
πέρα από κάθε δημοκρατικό έλεγχο.
Ένας από τους βασικούς στόχους της «Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελλών»
ήταν η προστασία των, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αγορών των
φαρμάκων– θέτοντας εκτός νόμου τον ανταγωνισμό από τα φυσικά μέσα προαγωγής της υγείας.
www.nazi-roots-of-brussels-eu.org

Το σημερινό διεθνές χημικό/φαρμακευτικό καρτέλ επιδιώκει
τους ίδιους γενικούς στόχους οικονομικού και πολιτικού ελέγχου
με τη συμμαχία Ναζί/IG Farben – με διαφορετικά όμως μέσα.
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Ο ρόλος των ιατρικών σχολών
Για δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ολόκληρη η κοινωνία της Δυτικής Γερμανίας, κατακλύστηκε από αχυρανθρώπους,
με ρόλο την προώθηση των συμφερόντων του χημικού καρτέλ – και
ιδιαίτερα της επένδυσής του στο φαρμακευτικό τομέα, δηλαδή στο
«εμπόριο με τις ασθένειες».
Με τους μετόχους της IG Farben και πάλι στις πιο καίριες θέσεις, το
Κράτος της Δυτικής Γερμανίας, που ιδρύθηκε το 1949, έγινε το
πρώτο κράτος στη σύγχρονη ιστορία που συγκροτήθηκε, κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε από τα χημικά/φαρμακευτικά συμφέροντα. Η
προστασία των συμφερόντων αυτής της επενδυτικής βιομηχανίας
αποτελούσε μέρος της πολιτικής ίδρυσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Οι ιατρικές σχολές και τα πανεπιστήμια αποτελούσαν επίσης μέρος
αυτής της στρατηγικής. Μπορείτε να λάβετε υπόψη σας σαν παράδειγμα την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Muenster. Μόλις 8
χρόνια μετά το 1945, ο Otmar von Verschuer, ο μέντορας και συνεργάτης του Josef Mengele (Άουσβιτς), διορίστηκε πρύτανης της
ιατρικής σχολής.
Το 2002, μισό αιώνα αργότερα, το πανεπιστήμιο διόρισε τον Heribert
Juergens, έναν παιδιατρικό ογκολόγο και πρωταγωνιστή της χημειοθεραπείας, ως νέο πρύτανη. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
ως πρύτανης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Muenster,
ο Juergens, προσπάθησε να παρεμποδίσει την ανακάλυψη του
φυσικού ελέγχου του καρκίνου, υποβάλλοντας αρκετές αγωγές ενάντια στην πρωτοποριακή αυτή μέθοδο.
Σε μία από αυτές τις – ιστορικές πλέον – αγωγές, που υποβλήθηκε
το 2003, μας κατηγορούσαν ότι διεξάγουμε ανατρεπτικές δραστηριότητες ενάντια στο Κράτος της Γερμανίας. Το βασικό επιχείρημα του
Πανεπιστημίου του Muenster: Καθώς η φαρμακευτική επενδυτική
βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για το γερμανικό κράτος, οποιαδήποτε επίθεση έναντι αυτής της βιομηχανίας συνιστά επίθεση εναντίον του Κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα Γερμανικό Εφετείο, το
2004, επέτρεψε την περιγραφή των υπερμάχων της χημειοθεραπείας
στην Ιατρική Σχολή του Muenster ως «φαρμακευτικών ανδρεικέλων».
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Για παράδειγμα:
Το Πανεπιστήμιο του Muenster

O. v. Verschuer
Πρύτανης της Ιατρικής
Σχολής του Muenster
1953-54

H. Juergens
Πρύτανης της Ιατρικής
Σχολής του Muenster
2002 - 2006

Προφανώς, ούτε ο Δρ Juergens, ούτε το Πανεπιστήμιο του Muenster
είχαν καμία σχέση με τη ναζιστική ιδεολογία.
Ωστόσο, με την προσπάθεια παρεμπόδισης της ιατρικής ανακάλυψης
της φυσικής υγείας που τεκμηριώνεται στο παρόν βιβλίο, υπηρετούν
τα ίδια οικονομικά συμφέροντα που αποτελούσαν την κινητήριο
δύναμη που κρυβόταν πίσω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου του Muenster, Γερμανία.
Το πανεπιστήμιο αυτό, που ιδρύθηκε το 1780, με τη μακροχρόνια
παράδοσή του, στιγματίστηκε πλέον με τη μάταιη προσπάθειά του
να παρεμποδίσει τη «νίκη της ανθρωπότητας κατά του καρκίνου».

Οι ιατρικές σχολές και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αποτελούν στόχους των φαρμακευτικών εταιριών, για την επίτευξη της αξιοπιστίας τους στο «εμπόριο με τις ασθένειες».
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Στο όνομα της ανθρωπότητας
Οι αγωγές εναντίον αυτής της ιατρικής ανακάλυψης, που υποβλήθηκαν από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, σε μια προσπάθεια παρεμπόδισης αυτού του επιστημονικού επιτεύγματος, δεν ήταν οι μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε.
Την τελευταία δεκαετία, οι ομάδες φαρμακευτικών συμφερόντων και οι
οργανώσεις των καρτέλ, έχουν υποβάλει περισσότερες από εκατό αγωγές εναντίον μας. Μεταξύ του 2000 και του 2005, υπήρχαν μήνες που
έπρεπε να δώσουμε δέκα διαφορετικές νομικές μάχες, ταυτόχρονα.
Αυτή η μαζική επίθεση των φαρμακευτικών συμφερόντων, εναντίον
μιας ερευνητικής ομάδας και μιας ιατρικής ανακάλυψης, αποτελεί την
καλύτερη ένδειξη της εξέχουσας σημασίας των ευρημάτων μας, στην
έρευνα σχετικά με τον καρκίνο, καθώς και της απειλής, που ενέχουν
αυτές οι ανακαλύψεις, για το κατεστημένο.
Ποτέ στο παρελθόν ένα ιατρικό επίτευγμα για τον έλεγχο
του καρκίνου δεν πολεμήθηκε τόσο σκληρά. Προφανώς,
οι αντίπαλοί μας συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για μια
καθοριστική ανακάλυψη, που διασφαλίζει τη «νίκη κατά
του καρκίνου». Το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό βρίσκεται
αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, αποδεικνύει ότι όλες
αυτές οι νομικές επιθέσεις, δεν κατάφεραν να σταματήσουν την επιστημονική αλήθεια.
Ο αγώνας μας για το δικαίωμα της ανθρωπότητας να απαλλαγεί από
τη μάστιγα του καρκίνου, που διεξάγεται εδώ και μια δεκαετία, έχει
εμπνεύσει πολλά ακόμη άτομα. Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός
των επιστημονικών δημοσιεύσεων, που καταγράφουν τα οφέλη των
ιχνοστοιχείων για την υγεία, στον τομέα της μάχης κατά του καρκίνου,
πολλαπλασιάστηκε, και οι επιστημονικοί εκδότες, αφιέρωσαν ολόκληρες εκδόσεις σε αυτόν το νέο τομέα της έρευνας για την υγεία.
Για μία ακόμη φορά, ο φιλόσοφος Arthur Schopenhauer αποδείχτηκε
σωστός: Κάθε αλήθεια διέρχεται από τρία στάδια. Το πρώτο είναι η
γελοιοποίηση. Το δεύτερο είναι η επιθετική αντίθεση. Το τρίτο είναι η
αποδοχή της, ως αυταπόδεικτης.
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Η μάχη μιας δεκαετίας για την αλήθεια

Επάνω: Ένα μέρος των αρχείων, που
περιέχουν περισσότερες από εκατό
αγωγές εναντίον της ανακάλυψης στον
τομέα του καρκίνου.
Δεξιά: Ο Δρ Rath αποχωρεί από το
Δικαστήριο του Αμβούργου, Γερμανία,
μετά από μία από τις νομικές μάχες.

MAYO
CLINIC

Οι προσεγγίσεις της φυσικής
υγείας έχουν αρχίζει να δεσπόζουν.
Αριστερά: 2010 – Δελτίο τύπου
της Κλινικής Mayo σχετικά με
τα οφέλη του πράσινου τσαγιού
στους ασθενείς που πάσχουν
από λευχαιμία.

Κανένας στρατός δεν μπορεί να αντισταθεί στη
δύναμη μιας ιδέας, της οποίας η στιγμή έχει φτάσει.
Victor Hugo
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Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το
βιβλίο, καθώς και άλλα ιστορικά έγγραφα που
εκθέτουν τις βιομηχανικές πρακτικές και το
αντιδεοντολογικό παρελθόν του «φαρμακευτικού εμπορίου με τις ασθένειες», θέτουν σε
εξαιρετικό κίνδυνο αυτήν την επενδυτική βιομηχανία των πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Συγκεκριμένα, αποκαλύψαμε ότι, αυτή η επενδυτική βιομηχανία, απέκρυπτε γεγονότα εξέχουσας σημασίας, όπως ότι:
• Αποτελούσε την κατευθυντήρια οικονομική
δύναμη που βρισκόταν πίσω από τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
• Αποτελούσε την κατευθυντήρια οικονομική
δύναμη που βρισκόταν πίσω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
• Χρησιμοποίησε την επιδημία του καρκίνου
ως βασικό εργαλείο, για την εξάπλωση της
παγκόσμιας οικονομικής ισχύος και του
ελέγχου της.
Θα ήταν αφελές να πιστέψουμε ότι, αυτές οι
ομάδες συμφερόντων, θα επιτρέψουν τη διασπορά αυτών των νέων ανακαλύψεων, χωρίς
αντίσταση. Η βασική τους στρατηγική αντεπίθεσης είναι – και δεν προκαλεί έκπληξη – η
δυσφήμιση των «αγγελιοφόρων».
Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζουμε μερικά
μόνο σαφή παραδείγματα αυτής της στρατηγικής αντεπίθεσης. Αποφασίσαμε να πραγματευθούμε αυτό το θέμα εδώ, για να σας επιτρέψουμε να σχηματίσετε τη δική σας άποψη.
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Τα ειδικά συμφέροντα χρησιμοποιούν
κοινωνικά μέσα
Η στρατηγική αντεπίθεσης του κατεστημένου για την παρεμπόδιση
αυτής της ιατρικής ανακάλυψης, με τη δυσφήμιση των συγγραφέων
αυτού του βιβλίου και της ερευνητικής τους ομάδας, δεν περιορίζεται
στα έντυπα μέσα που ελέγχονται από αυτά τα συμφέροντα. Επωφελούνται σε αυξανόμενο βαθμό από τα αναπτυσσόμενα κοινωνικά
δίκτυα στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Wikipedia.
Ενδέχεται να θεωρείτε ότι η Wikipedia αποτελεί μια ανεξάρτητη πηγή
πληροφόρησης στο διαδίκτυο και μπορεί να έχετε σκεφτεί ότι, εφόσον
οποιοσδήποτε είναι ευπρόσδεκτος να συμβάλλει στη διαμόρφωση του
ιστοτόπου, πρόκειται για ένα εργαλείο δημοκρατίας στην εποχή της
πληροφορίας. Στην πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Κάτω
από το μανδύα της «δημοκρατίας», της «ελεύθερης έκφρασης» και
της «ανοικτής κοινωνίας», η Wikipedia χρησιμοποιείται ως μέσο
επιρροής και ελέγχου της κοινής γνώμης παγκοσμίως.
Ένα από τα «ιδρυτικά μέλη» και εξέχων χρηματοδότης της Wikipedia
είναι ο George Soros, πρόεδρος της Soros Fund Management, LLC,
ένας από τους ηγετικούς επενδυτές παγκοσμίως, στη βιομηχανία
πετρελαίου και φαρμάκων. Για την απόκρυψη των συμφερόντων τους,
τα καρτέλ πετρελαίου και φαρμάκων, χρησιμοποιούν μεμονωμένα
άτομα υπό τον έλεγχό τους και τα παρουσιάζουν ως «ιδρυτές» της
Wikipedia.
Συνεπώς, οποιαδήποτε πληροφορία επιχειρήσετε να δημοσιεύσετε
στη Wikipedia, που απειλεί τα συμφέροντα του καρτέλ πετρελαίου και
φαρμάκων, παρακολουθείται προσεκτικά και απομακρύνεται άμεσα
από τους «φρουρούς» αυτών των ειδικών συμφερόντων εντός της
Wikipedia. Τα θέματα-στόχοι αυτών των «φρουρών», δεν είναι μόνο η
επιστημονικά τεκμηριωμένη φυσική υγεία, αλλά και τα οφέλη της εναλλακτικής ενέργειας. Οι «φρουροί» της Wikipedia υποβιβάζουν
συστηματικά την αξία αυτών των νέων ανεξάρτητων τεχνολογιών και
δυσφημούν ανοικτά τους πρωτοπόρους τους.
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Για παράδειγμα:
Wikipedia και Facebook
Ειδικά επενδυτικά συμφέροντα

George Soros

Wikipedia

D. Rockefeller

Peter Thiel

Facebook

Στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τον παγκόσμιο έλεγχο, οι
εταιρικές ομάδες ειδικών συμφερόντων, χρησιμοποιούν κοινωνικά
μέσα για τη διαστρέβλωση τυχόν πληροφοριών, που απειλούν τις
παγκόσμιες αγορές τους. Ο Peter Thiel, ο επενδυτής που ελέγχει το
«κοινωνικό» δίκτυο Facebook, υποστηρίζει μάλλον «αντικοινωνικές» αξίες: «Πιστεύω ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι εξαιρετικά
σημαντική για να αποτελεί δημόσιο αγαθό, κατά μία έννοια. Για το
λόγο αυτό, θεωρώ ότι είναι υπερβολικά σημαντική για να ελέγχεται
από αναρμόδια κυβερνητικά προγράμματα». Δεν αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι σχετίζεται στενά με τον D. Rockefeller, τον άνθρωπο
που βρίσκεται πίσω από τον, κορυφαίο στον κόσμο, επενδυτικό
όμιλο των τομέων πετρελαίου και φαρμάκων.

Σας παροτρύνουμε να το δοκιμάσετε μόνοι σας! Προσπαθήστε
να δημοσιεύσετε στη Wikipedia ένα άρθρο για τα οφέλη των
ιχνοστοιχείων στην υγεία, για άλλες φυσικές θεραπείες ή σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Προσπαθήστε να γράψετε για τους κινδύνους που ενέχει η
χημειοθεραπεία για τους ασθενείς, που πάσχουν από καρκίνο
και για τη μόλυνση του πλανήτη μας εξαιτίας των καρτέλ πετρελαίου. Θα διαπιστώσετε ότι: ένα «μαγικό χέρι» θα σβήσει
αμέσως το κείμενό σας από τη Wikipedia.

Η Wikipedia δεν είναι μια ανεξάρτητη, δημοκρατική
«εγκυκλοπαίδεια» – αλλά ένα σημαντικό εργαλείο του κατεστημένου για τη διασφάλιση του συνεχούς ελέγχου κάτω
από το πέπλο του «δημοκρατικού» online εργαλείου.
Περισσότερες πληροφορίες: www.wiki-rath.org
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Σύνοψη του παρόντος κεφαλαίου
Γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο κεφάλαιο αυτό
είναι καινούριες για πολλούς αναγνώστες – και αποτελούν ιδιαίτερη
πρόκληση. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να
συνοψίσουμε τα μηνύματα αυτού του κεφαλαίου που, κατά τη γνώμη
μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Θα θέλαμε οι αναγνώστες μας να
κατανοήσουν τα εξής:
1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της μεγαλύτερης και πιο κερδοφόρας βιομηχανίας στον πλανήτη μας, η φαρμακευτική
επενδυτική βιομηχανία, επωφελείται από τη συνέχιση και
την εξάπλωση των ασθενειών.
2. Στόχος αυτής της επενδυτικής βιομηχανίας είναι ο έλεγχος
των παγκόσμιων αγορών των χημικών/φαρμακευτικών
προϊόντων – και επομένως η καθιέρωση ενός παγκόσμιου
μονοπωλίου, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
3. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, εγκαθίδρυσαν μια ιστορική διαδρομή, στην πορεία της οποίας, βάζουν «το κέρδος
πάνω από την ανθρώπινη ζωή», π.χ. ως οι οικονομικές
κατευθυντήριες δυνάμεις που κρύβονταν πίσω από τον
Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4. Μετά την αποτυχία των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων για
την παγκόσμια κυριαρχία, τα συγκεκριμένα συμφέροντα,
χρησιμοποιούν σήμερα οικονομικά και πολιτικά, μέσα για
την επίτευξη αυτού του σκοπού.
5. Η βιομηχανία της «χημειοθεραπείας» για την επιδημία του
καρκίνου, υπηρετεί αυτόν το σκοπό, προκαλώντας την
εξάρτηση ολόκληρων κοινωνιών – τόσο από οικονομικής
όσο και από ψυχολογικής άποψης.
6. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα καχύποπτοι, όταν έχετε πρόσβαση
σε δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με τη φυσική υγεία και τις
εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καθώς αυτοί οι τομείς αποτελούν τις ζωτικές γραμμές για τα καρτέλ πετρελαίου και
φαρμάκων και το κατεστημένο.
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Κεφάλαιο IV – Γιατί ενδέχεται να μην έχετε ακούσει για αυτήν την ανακάλυψη νωρίτερα

«Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η υγεία δεν μας
χαρίζεται οικειοθελώς.
Πρέπει να αγωνιστούμε
για να την
αποκτήσουμε!»
Δρ Rath
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Που
πηγαίνουν τα
κοπάδια
ψαριών του
ωκεανού;

To “Science as Art” (Η επιστήμη ως τέχνη) είναι
ιδέα του August Kowalczyk.
Το “Where Do the Oceanic Shoals Go?”
(Που πηγαίνουν τα κοπάδια ψαριών του ωκεανού;)
είναι μια μικροσκοπική εικόνα των ινοβλαστών των ούλων.
Η εικόνα λήφθηκε στον ερευνητικό οργανισμό του Δρος Rath.
Επισκεφτείτε ολόκληρη τη συλλογή, στην ιστοσελίδα
www.dr-rath-humanitiesfoundation.org/exhibition/index.html.

