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Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά ολόκληρη την ερευνητική ομάδα που επιβε-

βαίωσε αυτήν την ιατρική ανακάλυψη με εφευρετικότητα και επιμονή.

Πρωταρχικά, θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας στο Δρα

Waheed Roomi, τον επικεφαλής του ερευνητικού μας τμήματος για

τον καρκίνο, ο οποίος διεξήγαγε και επιτηρούσε αυτά τα σημαντικά

πειράματα για περισσότερο από μια δεκαετία. Ευχαριστούμε επίσης

τους Δρα Shrirang Netke, Δρα Vadim Ivanov, Δρα Raxit Jariwalla,

Nusrath Roomi και Tatiana Kalinovsky για την προώθηση αυτής της

επαναστατικής έρευνας.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελένη Κουππάνου για τη

μετάφραση αυτού του βιβλίου στα ελληνικά και τον Δρ. Γεώργιο

Κατσώνη για την αναθεώρηση του κειμένου.

Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους Betsy Long,

Earle Hall, Christian Kammler και Thomas Wenn και Paul Anthony

Taylor για την οργανωτική τους υποστήριξη.

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλα τα

μέλη της διεθνούς νομικής μας ομάδας, που εργάστηκαν για περισ-

σότερο από μια δεκαετία, για την προστασία αυτής της ανακάλυψης

έναντι των νομικών επιθέσεων του κατεστημένου λόμπι.

Ευχαριστούμε τους Werner Pilniok, Baerbel Saliger και όλους τους

άλλους ασθενείς, που είχαν το θάρρος να μιλήσουν δημοσίως για

την ιστορία της ζωής τους.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τον ιδιαίτερο σεβασμό μας σε όλους

εκείνους τους ασθενείς, νέους και ηλικιωμένους, που απέτυχαν κατά

την προσπάθειά τους να πολεμήσουν τη νόσο, και οι οποίοι ενδέχε-

ται να είχαν μια ευκαιρία να νικήσουν, εάν δεν είχαν χάσει τόσο πολύ

χρόνο με τα αδιέξοδα της συμβατικής ιατρικής.
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Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους August

Kowalczyk, Jerzy Ulatowski και άλλους επιζώντες από το στρατόπε-

δο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Παραμένουν μια διαρκής έμπνευση

για εμάς και την εργασία μας. Συμμετέχουμε μαζί τους στη δέσμευ-

ση: «Ποτέ ξανά!»

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα χιλιάδες μέλη του διεθνούς μας φορέα

υγείας, που υποστήριξαν την έρευνά μας για περισσότερο από μια

δεκαετία. Η ανακάλυψη αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς εσάς.

Ευχαριστούμε τις οικογένειές μας για την υποστήριξη και την υπομο-

νή τους.

Ευχαριστούμε επίσης τον Andy και τον Jamie Kerr για το εμπνευσμέ-

νο περιβάλλον κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.

Τέλος, ευχαριστούμε όλα εκείνα τα άτομα, που παρέμειναν πολύτιμες

πηγές παρακίνησης για εμάς, μέσω του σκεπτικισμού και της

αντίδρασής τους.
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Σημαντικές δικτυακές ιστοσελίδες

Στην πορεία αυτού του βιβλίου, ενδέχεται να συναντήσετε ορισμέ-

να θέματα για τα οποία θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες.

Παρακάτω αναφέρεται μια συλλογή δικτυακών τοποθεσιών, στη

δημιουργία των οποίων έχουμε συμβάλει. Μπορούμε να διασφ-

αλίσουμε την ανεξαρτησία του περιεχομένου τους:

• www.dr-rath-health-foundation.org
Επισκόπηση του έργου του Ιδρύματός μας

• www.relay-of-life.org 
Λήψη της "μεγαλύτερης τιμητικής διάκρισης της εποχής μας"

• www.profit-over-life.org 
Ιστορία του "εμπορίου με την ασθένεια"

• www.nazi-roots-of-brussels-eu.org 
Ιστορία της νέας "κυβέρνησης της Ευρώπης"

• www.wiki-rath.org 
Αποκάλυψη της αντιδημοκρατικής φύσης μιας δήθεν 

"δημοκρατικής εγκυκλοπαίδειας"

• www.chemo-facts.com 
Στοιχεία για τη χημειοθεραπευτική "βιομηχανία" 

σε σχέση με την επιδημική εξάπλωση του καρκίνου

• www.pharma-fact.org 
Στοιχεία για τη φαρμακευτική επενδυτική 

"βιομηχανία της ασθένειας"

• www.movement-of-life.org 
Κάλεσμα για αλλαγή!
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
Τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα στην

υγεία και στη ζωή. Τα δικαιώματα αυτά απειλούνται από παγκόσμια

εταιρικά συμφέροντα που αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο σώμα ως

αγορά και πηγή απεριόριστων κερδών. Σήμερα, στην αρχή του

21ου αιώνα, οι άνθρωποι όλου του κόσμου πρέπει να ενωθούμε για

να προστατέψουμε τα αναπαλλοτρίωτα ανθρώπινα δικαιώματά μας.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η προστασία της υγείας μας είναι το πιο σημαντικό ανθρώπινο

δικαίωμα. Τον τελευταίο αιώνα, η υγεία μας δέχεται συνεχώς

αυξανόμενη επιρροή από μια βιομηχανία επενδύσεων, που ευδο-

κιμεί λόγω της συνέχισης και της επέκτασης των ασθενειών, ως

αγορών για κατοχυρωμένα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας φάρμακα.

Οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρίες προ-

κειμένου να μονοπωλήσουν την ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο

επίπεδο, αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πρόληψη και

τελικά στην εξάλειψη των πιο κοινών σύγχρονων ασθενειών.

Οποιοδήποτε επιχειρησιακό μοντέλο βασίζεται στην εσκεμμένη

εξάπλωση ασθενειών, παραβιάζει το θεμελιώδες ανθρώπινο

δικαίωμα στην υγεία και πρέπει να αποκλείεται παγκοσμίως. Με

τον τρόπο αυτό θα προετοιμαστεί ο δρόμος για την εξάλειψη σε

μεγάλο βαθμό των καρδιακών νοσημάτων, του καρκίνου και άλλων

ασθενειών που πλήττουν την ανθρωπότητα στον αιώνα μας.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ
Παρομοίως, το δικαίωμα στη βιολογική θεμελίωση της ζωής απει-

λείται από αυτά τα ίδια εταιρικά συμφέροντα. Το ανθρώπινο γονιδίω-

μα – το προσχέδιο της ζωής και η βιολογική βάση της ύπαρξής μας –

αποτελεί στόχο εμπορικής εκμετάλλευσης μεγάλης κλίμακας, μέσω

της κατοχύρωσης των γονιδίων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ο γενετικός κώδικας είναι αναπαλλοτρίωτη ιδιοκτησία ολόκληρης

της ανθρωπότητας. Όλες οι προσπάθειες εμπορευματοποίησης

αυτού του γενετικού κώδικα, με σκοπό την επαναδημιουργία,

πώληση και εκμετάλλευση του ανθρώπινου σώματος ή μερών

αυτού, για το εταιρικό κέρδος, πρέπει να αποκλειστούν παγκο-

σμίως. Η γνώση του προσχεδίου της ζωής πρέπει να χρησιμοποι-

είται αποκλειστικά προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Κίνημα της

ζωής» και την υποστήριξη αυτής της έκκλησης, επισκεφ-

τείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.movement-of-life.org

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΟΦΗ
Παρομοίως, οι γενετικές πληροφορίες όλων των φυτών και των

τροφίμων που αναπτύσσονται στους αγρούς και τους κήπους μας

για χιλιετίες, ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η εκμετάλ-

λευση και τροποποίηση του γενετικού κώδικα των φυτών με στόχο

την κατοχύρωσή του με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη δημι -

ουργία μονοπωλίων στην παγκόσμια αγορά, ενέχει τον κίνδυνο

εκμετάλλευσης των τροφικών μας αποθεμάτων προς όφελος εται-

ρικών συμφερόντων. Με τη διασφάλιση του μονοπωλίου των τρο-

φίμων μας, είναι δυνατός ο εταιρικός έλεγχος της τύχης ολόκλη -

ρων κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζονται οι στοιχειώδεις

αρχές της δημοκρατίας και παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα. Η πρόσβαση σε υγιή και μη τροποποιημένα τρόφιμα, αποτελεί

προϋπόθεση μιας υγιούς κοινωνίας.

ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Συνεπώς, οι γιγαντιαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, που θα

αποδεσμευτούν μετά την απελευθέρωση της ανθρώπινης υγείας

από το εμπόριο με την ασθένεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

την καταπολέμηση των πιο ανησυχητικών παγκόσμιων σύγχρονων

προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων του λιμού, του υποσιτισμού,

της ανέχειας, της ανεργίας και των περιβαλλοντολογικών απειλών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Το κατεστημένο δεν πρόκειται να μας χαρίσει οικειοθελώς, αυτά τα

βασικά δικαιώματα. Εμείς, οι άνθρωποι του κόσμου, πρέπει να

προασπιστούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά μας, τώρα.

Αυτός είναι ο στόχος του «Κινήματος της ζωής»!
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