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Dlaczego wczeœniej nie s³ysza³eœ
o tym prze³omie w medycynie
Podczas lektury zawartych w tej ksi¹¿ce informacji o znacz¹cych
korzyœciach p³yn¹cych ze stosowania witamin, mo¿na zadaæ sobie
pytanie: „Dlaczego nie s³ysza³em jeszcze o tych wa¿nych dla
zdrowia i ¿ycia informacjach? Dlaczego nie s¹ one wykorzystywane przez ka¿dego lekarza i w ka¿dym szpitalu? Dlaczego kluczowy fakt, ¿e zwierzêta nie maj¹ zawa³ów, poniewa¿ produkuj¹
w³asn¹ witaminê C, nie jest rozpowszechniany przez wszystkie
kana³y radiowe i telewizyjne, nie jest og³aszany na pierwszych
stronach gazet? Dlaczego nasze dzieci nie ucz¹ siê o tych wa¿nych zagadnieniach ju¿ w przedszkolu?”
OdpowiedŸ jest prosta. Istnieje przemys³, którego ekonomiczn¹
podstawê stanowi zbiór dzia³añ polegaj¹cych na blokowaniu, t³umieniu i dyskredytowaniu wszelkich informacji na temat mo¿liwoœci naturalnej eliminacji chorób. To nie dziwi, jako ¿e 80%
produktów farmaceutycznych nie wykazuje ¿adnego leczniczego dzia³ania, a wy³¹cznie maskuje symptomy choroby. Musimy
zdaæ sobie sprawê z faktu, ¿e istot¹ tego przemys³u jest czerpanie zysku z istniej¹cych chorób. Wyleczenie lub eliminacja chorób doprowadzi do spadku rentownoœci wartego biliony dolarów
rynku farmaceutyków.
Zachêcam Ciê do przeczytania i przemyœlenia kilku nastêpuj¹cych
wa¿nych ustêpów o istocie przemys³u farmaceutycznego. Zrozumiesz wówczas charakter „zorganizowanego systemu oszustw”.
Zrozumiesz zasady dzia³ania rynku farmaceutycznego i puste
obietnice, jak np. „szukamy nowych œrodków w leczeniu chorób”, czy „my przed³u¿amy ¿ycie”, przy czym rzeczywistoœci¹ od
prawie stu lat jest fakt ekonomicznych podstaw przemys³u, opartych na czerpaniu jak najwiêkszych profitów z istnienia chorób.
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• Witaminy eliminuj¹ choroby i zagra¿aj¹ kartelowi farmaceutycznemu
• Witaminy nie podlegaj¹ patentom
• Witaminy przynosz¹ ma³e zyski

Brak inwestycji w badania
i testy kliniczne

Badania nad lekami
syntetycznymi
podlegaj¹cymi patentom

Niewielka iloœæ informacji
o badaniach nad zdrowotnymi
w³aœciwoœciami witamin
w czasopismach medycznych
i w mediach

Kosztuj¹ce setki miliardów
dolarów kampanie reklamowe
farmaceutyków

Brak informacji o zdrowotnych
w³aœciwoœciach witamin
w podrêcznikach i na
uczelniach medycznych

Wp³yw na badania medyczne
i edukacjê medyczn¹
na wszystkich poziomach

Ca³e pokolenia lekarzy
opuszczaj¹ uczelnie medyczne
z niewystarczaj¹c¹ wiedz¹
o zdrowotnych w³aœciwoœciach
witamin

Zawód lekarza zosta³
sprowadzony do roli
pomocnika przy sprzeda¿y
farmaceutyków

Miliony pacjentów zmar³o
w ci¹gu tego stulecia
na skutek chorób, którym
mo¿na zapobiegaæ

Pospolite choroby szerz¹ siê
jak epidemie, a koszty opieki
zdrowotnej rosn¹
w b³yskawicznym tempie

Przemys³ farmaceutyczny oparty jest na dwóch œmiertelnych filarach.
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Dziesiêæ praw przemys³u
farmaceutycznego
A¿ do dzisiaj przemys³ farmaceutyczny przedstawia siê jako dobroczyñca ludzkoœci, bez którego nie mo¿e obejœæ siê ¿adne nowoczesne
spo³eczeñstwo. Prosta analiza podstaw przemys³u farmaceutycznego
ujawnia jednak bli¿szy rzeczywistoœci obraz. Poni¿sze podsumowanie
ukazuje, ¿e ka¿de spo³eczeñstwo dopiero wówczas bêdzie zdrowsze i
bogatsze finansowo, gdy zakoñczy pozbawione skrupu³ów dzia³ania
przemys³u farmaceutycznego, czerpi¹cego miliardowe profity z chorób:
1. Przemys³ farmaceutyczny nie jest naturalnie rozwijaj¹cym siê
przemys³em w ramach ochrony zdrowia, ale zosta³ stworzony
sztucznie, jako przemys³ inwestycyjny, oparty na oszukañczej
obietnicy zapewnienia zdrowia.
2. Rynkiem zbytu przemys³u farmaceutycznego jest Twoje cia³o
– ale tylko tak d³ugo, jak pozostaje ono chore.
3. Zapobieganie, leczenie przyczyn, a ponad wszystko eliminacja chorób ograniczaj¹ lub niszcz¹ rynki zbytu i przez to nie
le¿¹ w interesie tej ga³êzi przemys³u.
4. Ogromna wiêkszoœæ farmaceutyków nie jest skuteczna w
eliminacji chorób i maskuje – w najlepszym wypadku –
symptomy.
5. Podstaw¹ ogromnych profitów przemys³u farmaceutycznego
s¹ op³aty patentowe, przede wszystkim za nowo stworzone,
syntetyczne substancje, obce dla ludzkiego organizmu.
6. Prawie wszystkie preparaty farmaceutyczne zawieraj¹ w swoim
sk³adzie syntetyczne moleku³y, które musz¹ byæ w pierwszej
kolejnoœci zneutralizowane i wydalone przez organizm ludzki.
Je¿eli zachodz¹cy proces odtrucia nie zostaje przeprowadzony
do koñca, regu³¹ jest wyst¹pienie dzia³añ ubocznych, czêsto
œmiertelnych. To œwiadome dzia³anie ma na celu dalsze zwiêkszenie miliardowych rynków zbytu dla nowych farmaceutyków.
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7. Aby ukryæ gigantyczny, oszukañczy schemat „farmaceutycznego profitu z chorób”, bran¿a farmaceutyczna wydaje wiêcej
pieniêdzy na reklamê, lobbing i inne zwodnicze dzia³ania,
ni¿ na rzeczywiste badania medyczne.
8. Witaminy i inne naukowo udokumentowane naturalne metody terapeutyczne zagra¿aj¹ podstawie farmaceutycznej egzystencji – „profitu z chorób” z dwóch powodów: po pierwsze
– eliminuj¹ przyczyny choroby ju¿ na poziomie komórkowym,
co prowadzi do naturalnej profilaktyki, leczenia i d³ugoterminowo – do usuniêcia chorób. Po drugie, w zasadzie nie podlegaj¹ one patentom i s¹ przez to nierentowne.
9. Skuteczne, pozbawione dzia³añ ubocznych naturalne terapie
zdrowotne s¹ z gruntu sprzeczne z „miliardowym profitem
z chorób”. Naturalna i farmaceutyczna medycyna nie mog¹
wspó³istnieæ z powodu zró¿nicowania interesów, a ka¿de
dzia³anie podejmowanie w ramach zachowania naturalnego
zdrowia, jest zwalczane.
10. Warunkiem wstêpnym d³ugotrwa³ej dobrej koniunktury dla
przemys³u farmaceutycznego jest wyeliminowanie naturalnych metod terapii.

Koncerny farmaceutyczne wydaj¹ dwa razy wiêcej œrodków na reklamowanie leków ni¿ na prowadzenie badañ.
Za pomoc¹ tego schematu oszustw przemys³ farmaceutyczny trzyma ¿ycie i zdrowie milionów
obywateli oraz gospodarki wszystkich krajów
jako zak³adników „profitu z chorób”.
Oszukañcze kampanie reklamowe, takie jak
opisana poni¿ej, daj¹ milionom ludzi fa³szyw¹
nadziejê.
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Oszukañcze sztuczki
farmaceutycznego profitu z chorób
Przez ponad sto lat grupy finansowe, zwi¹zane z przemys³em
farmaceutycznym a przede wszystkim tzw. Grupa Rockefellera,
ustala³y strategie bran¿y inwestycyjnej przemys³u farmaceutycznego. Od pocz¹tku istnienia d¹¿y³y one do jednego celu: zast¹pienia naturalnych, nie podlegaj¹cych patentom metod terapeutycznych przez syntetyczne, podlegaj¹ce patentom preparaty
farmaceutyczne i przez to do ustanowienia œwiatowego monopolu w „rzekomym” lecznictwie.
Pozbawione skrupu³ów chwyty, jakie przemys³ farmaceutyczny
stosowa³ w konstruowaniu globalnego oszustwa mo¿na podsumowaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. My, mieszkañcy œwiata, byliœmy z rozmys³em utrzymywani
w niewiedzy: Prawie 100 lat po tym, jak Albert Szent–
Gyoergy odkry³ moleku³ê witaminy C, niewielu ludzi wie, ¿e
nasze organizmy nie produkuj¹ tej wa¿nej ¿yciowo substancji. Teraz okazuje siê, ¿e witamina C jest najwa¿niejsz¹ moleku³¹ stabilizuj¹c¹ œciany naczyñ krwionoœnych i przez to zapobiega chorobom serca i uk³adu kr¹¿enia.
Czy wierzysz w to, ¿e Twój brak wiedzy w tym rozstrzygaj¹cym dla zdrowia punkcie jest przypadkowy? Czy rozumiesz,

Bez wiedzy, ¿e cia³o ludzkie
nie mo¿e produkowaæ w³asnej witaminy C, nasze organizmy wysychaj¹ i staj¹ siê
pustyni¹. Przemys³ farmaceutyczny móg³by ju¿ dawno
temu zaopatrzyæ nas
w „wodê”, ale tego nie
zrobi³, czerpi¹c
jednoczeœnie miliardowe
zyski ze sprzeda¿y
„kropelek”.
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¿e Twoi rodzice, dziadkowie – ca³e generacje z rozmys³em
utrzymywane by³y w niewiedzy, dotycz¹cej w³asnego zdrowia? Czy poznajesz pozbawion¹ skrupu³ów grupê finansow¹
– farmaceutyczn¹ grupê inwestycyjn¹, która wstrzymywa³a
wszelkie informacje dotycz¹ce zachowania zdrowia tak d³ugo,
¿e choroba sercowo – naczyniowa przyjê³a w XX wieku rozmiary epidemii?
I to wszystko wydarzy³o siê tylko w celu zadoœæuczynienia
finansowej ¿¹dzy stworzenia miliardowego rynku beta-blokerów, antagonistów wapnia i innych zorientowanych na
symptomy preparatów farmaceutycznych. Jeœli to wszystko
wydaje Ci siê nieprawdopodobne – przemyœl po prostu
jeszcze raz.
2. Rozpowszechnianie k³amstw o znaczeniu dla zdrowia witamin i naturalnych metod leczniczych: Gdy prawda o zdrowotnych w³aœciwoœciach witamin rozprzestrzenia siê i zaczyna
zagra¿aæ farmaceutycznemu „profitowi z chorób”, wówczas
kartel farmaceutyczny rozpêtuje zakrojon¹ na skalê globaln¹
k³amliw¹ kampaniê, maj¹c¹ na celu dyskredytacjê naturalnych, nie podlegaj¹cych patentom metod leczniczych. Przez
lata nie istnia³a taka choroba, pocz¹wszy od raka, a skoñczywszy na uszkodzeniach nerwów, która nie by³aby wykorzystywana przez przemys³ farmaceutyczny w k³amliwej kampanii
antywitaminowej. Jeœli jednak któraœ z tych „farmaceutycznych bajeczek” okaza³aby siê prawd¹, to pozostalibyœmy jedynym gatunkiem na naszej planecie Ziemi: wiêkszoœæ innych
istot ¿ywych wyginê³aby dawno temu, poniewa¿ produkuj¹
one du¿e iloœci witaminy C we w³asnych organizmach, ciesz¹c siê przy tym wyœmienitym zdrowiem. Jak ju¿ sami wiemy
i co podkreœla tytu³ mojej ksi¹¿ki, fakt produkcji witaminy C
wywiera na zdrowie niezaprzeczalny, pozytywny wp³yw.
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Kartel farmaceutyczny ukrywa
swe protekcjonistyczne zamiary
pod pozorami „ochrony konsumentów”. Przedstawiciele
kartelu farmaceutycznego
przez lata spotykali siê „za zamkniêtymi drzwiami”
w Ministerstwie Ochrony Konsumentów w Berlinie, w Niemczech, w celu forsowania w³asnego globalnego planu. Uwaga:
kartel musi byæ chroniony przed
konsumentami drutem
kolczastym!

3. Wprowadzenie prawnego zakazu wypowiedzi na temat roli
witamin i naturalnych terapii w zachowaniu zdrowia:
Kolejnym krokiem kartelu farmaceutycznego, w celu powstrzymania szybko rozprzestrzeniaj¹cej siê informacji o zdrowotnym znaczeniu naturalnych terapii, jest wykorzystanie
politycznych wp³ywów. Poprzez rzesze lobbystów, miliardowe dotacje partyjne i skorumpowane pieni¹dze, kartel farmaceutyczny podkupuje rz¹dy i parlamenty prawie wszystkich
uprzemys³owionych krajów œwiata. Dzieje siê to w celu ugruntowania œwiatowego monopolu farmaceutycznego, opartego
na wy³¹cznoœci metod terapeutycznych i eliminacji konkurencji w postaci naturalnych, nie podlegaj¹cych patentom
metod leczniczych. Komisja Europejska i Komisja ONZ
„Codex Alimentarius” przedsiêwziê³y ju¿ kroki maj¹ce doprowadziæ do przeforsowania zapisu ograniczaj¹cego dostêp
do terapii witaminowych i innych naturalnych œrodków
ochrony zdrowia. Kartel farmaceutyczny jest jednym z pierwszych sektorów gospodarki, który próbuje chroniæ swoje
pozbawione skrupu³ów przedsiêwziêcia i brudne interesy
poprzez dzia³ania legislacyjne obejmuj¹ce tworzenie miêdzynarodowego prawa protekcjonistycznego.
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Pocz¹tek nowej ery ludzkiego zdrowia
Piêæset lat temu Koœció³ gromadzi³ miliardy sprzedaj¹c swoim
wiernym odpusty, maj¹ce stanowiæ „klucze do nieba”.
W efekcie ten oszukañczy system rozpad³ siê, a wraz z nim
znaczna czêœæ potêgi Koœcio³a. Dzisiaj podobnym, opartym na
oszustwie systemem pos³uguje siê przemys³ farmaceutyczny,
próbuj¹c sprzedawaæ milionom ludzi „klucze do zdrowia” i inkasuj¹c biliony dolarów w zamian za iluzjê, ¿e zdrowie Twoje
i innych le¿y w jego interesie.
Bior¹c pod uwagê ten stan rzeczy, oczywista staje siê koniecznoœæ
natychmiastowego stworzenia nowego systemu opieki zdrowotnej. Wyzwolenie z jarzma przemys³u farmaceutycznego poskutkuje natychmiastow¹ i bezpoœredni¹ korzyœci¹ dla milionów ludzi,
przedsiêbiorstw oraz sektorów publicznych we wszystkich krajach.
Ten nowy system opieki zdrowotnej polega na wzbogacaniu
wiedzy i wspó³uczestnictwie milionów ludzi, a nadrzêdnym jego
celem jest podstawowa prewencja zdrowotna – zrozumia³a, dostêpna i osi¹galna dla ka¿dego. Ju¿ do przesz³oœci nale¿y epoka
w historii, w której pytania dotycz¹ce naszego zdrowia kierowano wy³¹cznie do bogac¹cego siê na nas przemys³u.
Nowy system opieki zdrowotnej skupia siê w pierwszym rzêdzie
na prewencji i profilaktyce zdrowotnej oraz na eliminacji chorób.
Miejsce wielu dzisiejszych wysoko wyspecjalizowanych placówek medycznych zajm¹ doradcy do spraw zdrowia i centra zdrowia. Ka¿dy sklep ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ stanowi ju¿ pocz¹tek komunalnego centrum zdrowia.
Nowy system opieki zdrowotnej budowany jest przez zaanga¿owanych laików, którym towarzyszy wzrastaj¹ca liczba lekarzy
i specjalistów do spraw zdrowia. Wiêkszoœæ tych ostatnich uœwiadomi³o sobie, ¿e sami weszli w uk³ady z koncernami farmaceutycznymi i stali siê ofiarami polityki zdrowotnej, k³ad¹cej nacisk
na masowe u¿ywanie leków.
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Oszustwo i wprowadzanie w b³¹d
– to podstawy farmaceutycznego
„profitu z chorób”
Jak to siê dzieje, ¿e miliony ludzi wci¹¿ gotowe s¹ p³aciæ miliardy dolarów za leki, które nie lecz¹, a czêsto jeszcze szkodz¹?
W ci¹gu ostatniego stulecia kartel farmaceutyczny wraz ze swoj¹
armi¹ lobbystów przenikn¹³ do wszystkich sektorów naszego
spo³eczeñstwa. Zbudowali oni w sposób planowy zawi³y labirynt
manipulacji, oszustw i metod kontroli. Najwa¿niejsze elementy
tego schematu przedstawione zosta³y na s¹siedniej stronie:
• Manipulowanie wynikami naukowymi w taki sposób, ¿e
„medycyn¹” staj¹ siê syntetyczne leki, a nie naturalne metody terapeutyczne.
• Poparcie lekarzy i innych specjalistów zajmuj¹cych siê sprawami zdrowia, rekomenduj¹cych nieskuteczne lekarstwa farmaceutycznego „profitu z chorób”. Wielu z tych ludzi sta³o siê
„ofiarami”, poniewa¿ podczas swej edukacji medycznej zostali pozbawieni odpowiedniej wiedzy w zakresie medycyny
¿ywienia.
• Wprowadzanie w b³¹d przez kosztuj¹ce wiele milionów dolarów kampanie reklamowe w telewizji i innych œrodkach masowego przekazu, które ok³amuj¹ opiniê publiczn¹ w kwestii
efektywnoœci farmaceutyków i zagro¿eñ zwi¹zanych z ich
stosowaniem.
• Regulacje i akty prawne wprowadzone przez odpowiednie
instytucje i polityków pod naciskiem armii lobbystów przemys³u farmaceutycznego.
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Kartel
farmaceutyczny

Kartel farmaceutyczny
wykorzystuje kluczowe sektory
naszego spo³eczeñstwa.

• Nauka
• Badania

Ka¿dego roku
miliony ludzi
„dobrowolnie”
p³aci kartelowi
farmaceutycznemu
miliardy Euro
za leki, które im
nie pomagaj¹,
a czêsto szkodz¹.

• Akty prawne
• Regulacje
prawne

• Lekarze
• Farmaceuci

Manipulacje

• Telewizja i radio
• Gazety

Regulacje prawne

Poparcie

„KURT

Wprowadzanie w b³¹d

YNA OSZU STWA

”

Miliony ludzi / pacjentów
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W przysz³oœci ¿aden kraj nie bêdzie móg³ sobie pozwoliæ na
obci¹¿enie w³asnego bud¿etu wymaganiami przemys³u farmaceutycznego, który rozwija siê jak nowotwór kosztem obywateli
sektora prywatnego oraz sektora publicznego. Wszystkie te
grupy cierpi¹ z powodu rosn¹cych gwa³townie kosztów opieki
zdrowotnej, wynikaj¹cych z cen nieskutecznych leków.
Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêkach na zawsze zmieni ten stan
rzeczy.
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Kamienie milowe na drodze
do wyeliminowania chorób serca
i uk³adu kr¹¿enia
W tym rozdziale chcia³bym wraz z Tob¹ przeœledziæ bilans postêpu odnoœnie chorób serca i uk³adu kr¹¿enia oraz przejœæ obok
kamieni milowych, które w³aœnie minêliœmy, przeszkód, które pokonaliœmy i przedstawiæ Ci perspektywê zapieraj¹c¹ dech w piersiach – perspektywê poprawy zdrowia ca³ej ludzkoœci.
Pod³o¿e
W roku 1990 przyby³em do Ameryki, maj¹c w walizce odkrycie,
prowadz¹ce do nowego rozumienia choroby sercowo–
naczyniowej. Przes³anie by³o jasne: witaminy i komórkowe
sk³adniki od¿ywcze s¹ kluczem do opanowania choroby
sercowo–naczyniowej, g³ównej przyczyny œmierci w krajach

Moja wspó³praca i przyjaŸñ z dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla
Linusem Paulingiem (po lewej) by³a tak bliska, ¿e Pauling poprosi³
mnie (po prawej), abym kontynuowa³ dzie³o jego ¿ycia. W œrodku
stoi Dorothy Munro, ówczesna sekretarka Linusa Paulinga.
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uprzemys³owionych. Jednak¿e ten prze³om nie wszêdzie zosta³
przywitany z otwartymi ramionami. Gdy zdecydowa³em siê porzuciæ moj¹ karierê kliniczn¹, aby pod¹¿yæ t¹ drog¹ badawcz¹,
wielu z moich kolegów w Niemczech ostrzega³o mnie, ¿e
zajmowanie siê witaminami mo¿e zrujnowaæ moj¹ karierê.
W roku 1989, wyg³osi³em odczyty i przedstawi³em mój projekt
naukowy w wiod¹cych oœrodkach badawczych uk³adu kr¹¿enia
w Ameryce, wœród których znajdowa³y siê Baylor College of Medicine w Houston, Uniwersytet w Chicago, Narodowy Instytut
Zdrowia oraz Uniwersytet Kalifornijski w La Jolla. Wszêdzie z wielkim zainteresowaniem przyjmowano informacje o nowym czynniku ryzyka lipoproteinie (a), ale badania nad witaminami nadal
uwa¿ano za zbyt kontrowersyjne. Na pocz¹tku roku 1990 przyj¹³em zaproszenie do wspó³pracy ze strony Linusa Paulinga, jednak¿e doœwiadczy³em, ¿e ten wielki naukowiec w wieku 89 lat by³ ju¿
za bardzo zmêczony, aby walczyæ, a prze³om w medycynie dotycz¹cy zastosowania witamin by³ jeszcze poza zasiêgiem wzroku.
Medycyna ¿ywienia traktowana by³a w Ameryce, w tych latach
po macoszemu, ale w Europie sytuacja przedstawia³a siê jeszcze
gorzej. Tabletki witaminy C powy¿ej 500 mg by³y i s¹ prawnie
definiowane jako leki. Paradoksem jest fakt, ¿e gdy Ty zabiegasz
o pozwolenie na przyjmowanie okreœlonych dawek witaminy C,
Twój pies produkuje dziennie sam 20–krotn¹ jej dawkê! Na tym
tle mo¿emy naprawdê doceniæ postêp, który uda³o siê nam
osi¹gn¹æ, podobnie zreszt¹ jak przeszkody, które musieliœmy po
drodze usun¹æ. W dalszym ci¹gu ksi¹¿ki zrelacjonujê ten proces
na podstawie mojego w³asnego doœwiadczenia.
Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw farmaceutycznych oparta jest
na profitach z chorób, a nie na zapobieganiu chorobom,
czy ich eliminacji. W interesie przemys³u farmaceutycznego
le¿y zachowanie p³ynnoœci finansowej i dalszy rozwój rynków farmaceutycznych poprzez fakt istnienia chorób. To jest
powodem produkowania lekarstw przyczyniaj¹cych siê do
leczenia symptomów choroby, a nie do jej wygaszenia.”
(dr Rath, 21 czerwca 1997, Chemnitz)
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Pierwszy kamieñ milowy:
Prze³omowe odkrycie
Pierwszym krokiem w kierunku opanowania choroby sercowo–
naczyniowej by³o odkrycie zwi¹zku pomiêdzy lipoprotein¹ (a)
i witamin¹ C. Organizm
ludzki produkuje czynnik
ryzyka lipoproteinê (a),
aby zrekompensowaæ brak
produkcji w ciele w³asnej
witaminy C. W rezultacie,
co drugi cz³owiek umiera
z powodu zawa³ów serca
i udarów mózgu, podczas
Lipoproteina (a)
Witamina C
gdy w œwiecie zwierz¹t
choroba sercowo–naczyniowa jest zupe³nie nieAtaki serca
Czêste
znana. Odkrycie to skienie wystêpuj¹
ataki
serca
rowa³o moj¹ uwagê na
badania nad witaminami.
Zwi¹zek miêdzy witamin¹ C

Drugi kamieñ milowy:
a lipoprotein¹ (a)
Nowe rozumienie
choroby sercowo–
naczyniowej
Nastêpnym etapem by³o zakoñczenie podstawowej pracy naukowej. W 1991 roku zamieœci³em nowatorskie rozumienie podstaw
chorób serca i uk³adu kr¹¿enia w dwóch publikacjach naukowych: „Rozwi¹zanie ³amig³ówki choroby sercowo–naczyniowej”
oraz „Ujednolicona koncepcja choroby sercowo–naczyniowej,
prowadz¹ca do wyeliminowania tej choroby”. Po raz pierwszy
w historii medycyny sta³o siê jasne, ¿e zawa³om serca i udarom
mózgu mo¿na skutecznie zapobiec i ¿e schorzenia te bêd¹ nieznane przysz³ym pokoleniom. O wspó³autorstwo poprosi³em
dwukrotnego noblistê – Linusa Paulinga, który wyrazi³ gotowoœæ
poparcia tych daleko id¹cych wniosków swoim nazwiskiem. Dla
œwiata naukowego sta³o siê jasne, ¿e przedstawione prace stanowi¹ fundament nowego rozumienia chorób serca i uk³adu kr¹¿enia. Jedn¹ z pierwszych gratulacji przes³a³ na moje rêce naczelny
lekarz wydzia³u kardiologii Uniwersytetu Stanforda – prof. Valentin
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Fuster. W lipcu 1992 roku napisa³ on: „Prawdopodobnie ma Pan
racjê o roli witaminy C w zapobieganiu chorobie sercowo–
naczyniowej”, jednoczeœnie zapowiedzia³, ¿e jego w³asny
wydzia³ rozpocznie badania w tym kierunku.
Trzeci kamieñ milowy:
Witaminy zyskuj¹ uznanie œrodków masowego przekazu
Kolejnym krokiem by³a nag³a zmiana opinii dotycz¹cej witamin,
jednak pocz¹tkowo tylko w amerykañskich œrodkach masowego
przekazu. Publikacja artyku³u miesi¹ca „Prawdziwa si³a witamin”
w TIME Magazine z kwietnia 1992 roku by³a nastêpstwem naukowej konferencji na temat witamin, jaka odby³a siê w lutym,
w Nowojorskiej Akademii Nauk. Spoœród wielu uczestnicz¹cych
w niej naukowców, mia³em zaszczyt przedstawiæ nowe rozumienie natury choroby sercowo–naczyniowej, z uwzglêdnieniem
kluczowej roli witamin w jej zapobieganiu.
Po dziesiêcioleciach uprzedzeñ i bojkotowania witamin w mediach, publikacja w magazynie TIME sta³a siê punktem zwrotnym. Badania dokumentuj¹ce dzia³anie witamin w zapobieganiu
wielu chorobom nie mog³y byæ ju¿ d³u¿ej zwyczajnie ignorowane. Publikacja w magazynie
TIME zapocz¹tkowa³a istn¹
lawinê nag³ówków pojawiaj¹cych siê w innych czasopismach, dokumentuj¹cych sukcesy badañ nad witaminami
i ich wp³ywem na ludzkie
zdrowie. Ta sk³adanka pozytywnych relacji w mediach
doprowadzi³a do radykalnej
zmiany pogl¹dów spo³eczeñstwa i odbi³a siê g³oœnym
echem w opinii miêdzynarodowej.

Magazyn TIME, kwiecieñ 1992
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Czwarty kamieñ milowy:
Nowe regulacje prawne gwarantuj¹ce swobodny
dostêp do witamin
Patrz¹c z perspektywy czasu, rok 1992 by³ bardzo wa¿nym okresem. 2 lipca 1992, wraz z Linusem Paulingem zwo³aliœmy w San
Francisco konferencjê prasow¹, na której og³osiliœmy „Wezwanie
do miêdzynarodowego wysi³ku naukowego na rzecz eliminacji
chorób serca”. Prostym, ale wyraŸnym przes³aniem by³o, ¿e zarówno podstawy naukowe, jak równie¿ œrodki do wyeliminowania choroby serca – g³ównej przyczyny œmierci w krajach rozwiniêtych – s¹ od dzisiaj dostêpne.
Nied³ugo po tym publicznym komunikacie, FDA dzia³aj¹c pod
silnym naciskiem przemys³u farmaceutycznego, rozpoczê³o kolejny, dotychczas najostrzejszy atak skierowany przeciwko witaminom i innym naturalnym terapiom. Celem tego farmaceutycznego
zamachu by³o ustanowienie kontroli rynku przez przeforsowanie zapisów prawnych, dziêki którym witaminy i inne niezbêdne
sk³adniki by³yby dostêpne wy³¹cznie na receptê. Dlaczego FDA
rozpoczê³o tê bataliê w 1992 roku i dlaczego by³ to najciê¿szy
atak skierowany przeciwko „wolnoœci witaminowej”? Niniejsza
ksi¹¿ka daje odpowiedŸ: jeœli witaminy stanowi¹ rozwi¹zanie
epidemii choroby uk³adu sercowo–naczyniowego, to obracaj¹cy
setkami miliardów dolarów rocznie rynek farmaceutycznych leków dostêpnych na receptê upadnie. Amerykanie powiedzieli
jednak „Nie” planom przyporz¹dkowania witamin do szeregu
dodatków przepisywanych wy³¹cznie na receptê i bronili wolnoœci
swego zdrowia w politycznej polemice, któr¹ „Newsweek” okreœli³
jako „najwiêkszy ruch spo³eczny od czasu wojny wietnamskiej”.
W sierpniu 1994 roku, Kongres USA jednog³oœnie (!) przyj¹³ ustawê gwarantuj¹c¹ amerykañskim obywatelom swobodny dostêp
do witamin i innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych. To
zwyciêstwo w batalii o wolnoœæ witaminow¹ mia³o naprawdê
historyczny wymiar i stworzy³o atmosferê zachêcaj¹c¹ do podobnych zwyciêstw w innych krajach i wreszcie na ca³ym œwiecie,
na korzyœæ ca³ej ludzkoœci. Wielu ludzi wnios³o wówczas swój
wk³ad w historyczny sukces, ale najwa¿niejszym czynnikiem
zwyciêstwa by³ fakt, ¿e wielomilionowa rzesza mieszkañców
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Najwiêksza pora¿ka w historii FDA
Faktem jest, ¿e prawie wszyscy „eksperci” Urzêdu ds. ¯ywienia
i Lekarstw (FDA) w USA maj¹ finansowe powi¹zania z koncernami farmaceutycznymi i dzia³aj¹ w imieniu przemys³u farmaceutycznego. Oczywistym by³o, ¿e miliony Amerykanów, którzy
w ci¹gu dziesiêcioleci doœwiadczyli zdrowotnych w³aœciwoœci witamin, nie zrozumiej¹, dlaczego wolny dostêp do witamin powinien byæ ograniczony i dlaczego niezbêdne sk³adniki od¿ywcze
maj¹ byæ przepisywane na receptê. Aby ukryæ swój prawdziwy
cel – wprowadzenie protekcjonistycznych praw maj¹cych chroniæ rynek leków – FDA pos³u¿y³o siê kamufla¿em, w celu pozyskania powszechnej akceptacji spo³eczeñstwa amerykañskiego:
• „Ochrona konsumentów”: W zakrojonych na szerok¹ skalê
kampaniach informacyjnych, FDA w imieniu kartelu farmaceutycznego próbowa³o wmówiæ milionom Amerykanów, ¿e
w celu ochrony obywateli przed „przedawkowaniem” – witaminy i inne naturalne terapie musz¹ byæ przepisywane na
receptê.
Oszukañcza natura tej kampanii zosta³a ujawniona, gdy opublikowane zosta³y nastêpuj¹ce dane statystyczne, dotycz¹ce
USA: w latach 1983 – 1990 ani jedna osoba nie umar³a z powodu za¿ywania witamin lub innych niezbêdnych sk³adników
od¿ywczych. Dla porównania, w tym samym okresie czasu
tysi¹ce mieszkañców Ameryki zmar³o z powodu przepisywanych na receptê leków, które zosta³y zatwierdzone przez ten
sam urz¹d – FDA!
• „Ujednolicenie standardów”: Kolejnym oszukañczym argumentem, za pomoc¹ którego FDA próbowa³o ograniczyæ dostêp do witamin, dzia³aj¹c w imieniu producentów leków,
by³a rzekoma koniecznoœæ wprowadzenia „miêdzynarodowych standardów handlowych”. Te skandaliczne „standardy”
wprowadzone zosta³y w Niemczech i w innych krajach europejskich, gdzie 1000 mg witaminy C w tabletkach wydaje siê
tylko z przepisu lekarza, a aminokwasy znajduj¹ siê na tzw.
„czarnej liœcie” substancji zabronionych.
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W ten sposób FDA, dzia³aj¹c w imieniu przemys³u farmaceutycznego, próbowa³o obaliæ dwa najbardziej podstawowe ludzkie
prawa – prawo do podejmowania wyborów korzystnych dla zdrowia oraz prawo do wolnego dostêpu do informacji zdrowotnej.
Amerykanie nie byli jednak zainteresowani ani „ochron¹ konsumentów” przed witaminami, ani tym bardziej „ujednoliceniem
standardów”, przytoczone dzia³ania doprowadzi³yby spo³eczeñstwo z powrotem do „zacofanej epoki w medycynie”. W „najwiêkszej spo³ecznej akcji od czasu wojny w Wietnamie”
(Newseek), mieszkañcy Ameryki poprzez swych politycznych
przedstawicieli bronili swego prawa do wolnoœci w kwestii zdrowia przed zakusami FDA i interesami finansowymi przemys³u
farmaceutycznego.
W sierpniu 1994 roku, Ustawa o ¯ywieniu, Zdrowiu i Edukacji
(DSHEA) zosta³a przyjêta jednog³oœnie przez Senat i Izbê Reprezentantów amerykañskiego Kongresu.
Podobne prawa, gwarantuj¹ce konsumentom wolny
dostêp do witamin i innych
naturalnych terapii leczniczych, powinny byæ jak najszybciej wprowadzone w ¿ycie równie¿ w Europie.

Ustawa o ¯ywieniu, Zdrowiu
i Edukacji (DSHEA) gwarantuje
wolny dostêp do witamin.
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Ameryki nie pozostawi³a swoim politycznym przedstawicielom
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e chce mieæ swobodny dostêp do witamin i innych naturalnych terapii teraz i w przysz³oœci! Udokumentowany w mojej ksi¹¿ce prze³om w badaniach nad witaminami w chorobach uk³adu kr¹¿enia nie tylko polemizowa³ z przemys³em farmaceutycznym, ale przede wszystkim pomóg³ w tej
polemice zwyciê¿yæ. Zdobyte doœwiadczenia s¹ nieocenionej
wartoœci i stanowi¹ teraz podstawê do rozpraw przeciw przemys³owi farmaceutycznemu w skali œwiatowej. Ka¿dy czytelnik mojej
ksi¹¿ki musi poznaæ, ¿e w³aœnie zosta³a mu dana do rêki broñ
w œwiatowej walce pomiêdzy prawem do stanowienia o w³asnym
zdrowiu, a rentownoœci¹ koncernów farmaceutycznych.
Pi¹ty kamieñ milowy:
Naukowy prze³om medycyny komórkowej
Znaczenie tego medycznego prze³omu wi¹¿e siê w du¿ej mierze
z faktem, ¿e ma on bezpoœrednie konsekwencje dla zdrowia
i ¿ycia milionów ludzi, teraz i w przysz³oœci. Dlatego bardzo
wa¿ne jest przedstawienie wiedzy naukowej w jêzyku zrozumia³ym dla ka¿dego. Moje popularne ksi¹¿ki o tematyce zdrowotnej
– równie¿ ta, któr¹ teraz czytasz – s¹ napisane tak, ¿e ka¿dy
mo¿e zrozumieæ opisany w nich prze³om w medycynie i natychmiast z niego skorzystaæ.
Dlaczego ten krok jest tak wa¿ny? Sto lat temu, gdy odkryto, ¿e
przyczyn¹ chorób zakaŸnych s¹ bakterie, musia³o min¹æ jeszcze
kilka dekad, zanim stworzono pierwsze antybiotyki i szczepionki.
Teraz, wraz z prze³omem medycyny w chorobie uk³adu
sercowo–naczyniowego nie istnieje potrzeba czekania, poniewa¿
witaminy i inne sk³adniki pokarmowe, stanowi¹ce rozwi¹zanie
problemu epidemii choroby sercowo–naczyniowej, s¹ dostêpne
dla ka¿dego od zaraz. Czas potrzebny do opanowania tej epidemii
zale¿y zatem od jednego g³ównego czynnika: od czasu, jaki
zajmie rozpowszechnienie informacji zawartych w mojej ksi¹¿ce
w skali ca³ego œwiata.
Lektura mojej ksi¹¿ki ju¿ popchnê³a miliony ludzi do wziêcia wiêkszej odpowiedzialnoœci za w³asne zdrowie. Nie tylko dziel¹ siê
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Medycyna komórkowa

a

Medycyna konwencjonalna

Stomatolog

Kardiolog
Medycyna komórkowa nie
potrzebuje „specjalistów”.
Ka¿dy rozumie, ¿e:
zdrowie i choroba w naszych
organizmach s¹ zdetermi- Ginekolog
nowane nie na poziomie
organów, ale na poziomie
milionów komórek.

Neurolog

Gastroenterolog

Urolog

Ortopeda

oni zawart¹ w niej wiedz¹ z rodzin¹ i przyjació³mi, ale równie¿
omawiaj¹ ze swoimi lekarzami i wysy³aj¹ do swoich politycznych przedstawicieli.
Rozpowszechnienie siê tej nowej informacji w ostatnim dziesiêcioleciu mia³o daleko siêgaj¹cy wp³yw: wiod¹ce uczelnie medyczne maj¹ w programach nauczania ca³oœciowe kursy poœwiêcone
od¿ywianiu, a medycyna ¿ywieniowa sta³a siê form¹ terapii
akceptowan¹ i wprowadzon¹ do dziennej praktyki przez trzech
na czterech lekarzy. Jedno jest pewne, nawet w przypadku, gdy
przemys³ farmaceutyczny za³o¿y blokadê informacji dotycz¹cych
naukowego prze³omu w badaniach nad witaminami, nie znajdzie siê prawie nikt, kto dobrowolnie zrezygnuje z przemyœlanej
i rzeczowej medycyny komórkowej na rzecz zorientowanych na
symptomy farmaceutyków.
„My, mieszkañcy Ziemi, jesteœmy podwójnie poszkodowani. Musimy bezpoœrednio lub poœrednio odpowiadaæ za
wzrastaj¹ce nadmiernie koszty utrzymania zdrowia. Jednoczeœnie nie otrzymujemy rekompensaty za poniesione nak³ady pieniê¿ne w formie rzeczywistego zdrowia i kontroli
nad chorobami cywilizacyjnymi.”
(dr Rath, 21 czerwiec 1997, Chemnitz)
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Szósty kamieñ milowy:
Medycyna komórkowa — fundamentem dla nowego
systemu opieki zdrowotnej
Odkrycie, ¿e niedobór witamin jest g³ówn¹ przyczyn¹ chorób serca
i uk³adu kr¹¿enia by³o tylko pocz¹tkiem. W trakcie naszych dalszych badañ sta³o siê jasne, ¿e wiêkszoœæ z szeroko rozpowszechnionych dzisiaj chorób ma jeden wspólny mianownik: d³ugotrwa³y
niedobór witamin i innych sk³adników od¿ywczych w komórkach
organizmu. Nadszed³ najwy¿szy czas, aby to nowatorskie rozumienie medyczne wstawiæ w szerokie ramy nauki. I tak narodzi³a siê
medycyna komórkowa – nowe spojrzenie na zdrowie, chorobê
i podstawa zupe³nie nowego systemu opieki zdrowotnej.
S¹ trzy g³ówne elementy medycyny komórkowej, które sprawiaj¹,
¿e to nowe pojmowanie zdrowia lokuje siê ca³kowicie poza
konwencjonaln¹ medycyn¹:
1. Komórki zastêpuj¹ organy: Zdrowie i choroba naszego organizmu nie s¹ zdeterminowane na poziomie organów, ale na
poziomie milionów komórek, z których zbudowane s¹ te
organy. D³ugotrwa³y niedobór witamin i innych biokatalizatorów metabolizmu komórkowego w diecie jest najczêstsz¹
przyczyn¹ z³ego funkcjonowania komórek i chorób.
2. Przyczyny zastêpuj¹ objawy: Wiêkszoœæ farmaceutyków
zorientowana jest tylko na objawy. Uzale¿niona od farmaceutyków medycyna konwencjonalna ma zatem ograniczone
mo¿liwoœci zapobiegania, leczenia przyczyn i eliminacji chorób. W przeciwieñstwie do niej medycyna komórkowa naturalnie wspomaga regulacjê zak³óconej przemiany materii,
umo¿liwiaj¹c przez to skuteczn¹ profilaktykê, leczenie przyczynowe i daleko id¹c¹ eliminacjê chorób cywilizacyjnych.
3. Odpowiedzialnoœæ za w³asne zdrowie zastêpuje zale¿noœæ:
Ugruntowana naukowo logika medycyny komórkowej umo¿liwia milionom ludzi nie tylko zrozumienie przyczyny chorób,
ale tak¿e daje im œrodki do likwidacji tych przyczyn – okreœlone witaminy i niezbêdne sk³adniki od¿ywcze. Medycyna
konwencjonalna czêsto pos³uguje siê ³acin¹, aby pacjent nie
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móg³ zrozumieæ przyczyny choroby. Coraz szersze stosowanie
tzw. „medycznej ³aciny” nie jest przypadkiem, lecz rozmyœlnym dzia³aniem pozostaj¹cej pod wp³ywem przemys³u farmaceutycznego – medycyny, w celu pog³êbiania niewiedzy
pacjentów i ich uzale¿nienia od metod terapii proponowanych przez producentów leków. Dla porównania, medycyna
komórkowa informuje pacjenta o podstawowych funkcjach
jego cia³a, g³ównych przyczynach chorób oraz pokazuje skuteczn¹, naturaln¹ drogê zapobiegania i podstawowego leczenia chorób cywilizacyjnych. W³aœnie z tych – dla ka¿dego czytelnika – oczywistych powodów, medycyna komórkowa sta³a
siê przes³ank¹ dla milionów ludzi do wyjœcia ze œlepego zau³ka
i uwolnienia od medycyny zorientowanej farmaceutycznie.
Dalszym krokiem medycyny komórkowej jest nie tylko uwolnienie
milionów ludzi od chorób cywilizacyjnych, ale przede wszystkim
ustanowienie podstaw efektywnego i niedrogiego systemu opieki
zdrowotnej zarówno w krajach uprzemys³owionych jak i rozwijaj¹cych siê. Podsumowuj¹c – medycyna komórkowa sta³a siê synonimem ogólnoœwiatowej transformacji od medycyny zorientowanej na zysk do opieki zdrowotnej zorientowanej na pacjenta.
Po tym jak sta³o siê pewnym, ¿e niedobór witamin jest g³ówn¹
przyczyn¹ chorób serca i uk³adu kr¹¿enia, nastêpnym wa¿nym
kamieniem milowym medycyny komórkowej by³o zwyciêstwo
nad chorobami nowotworowymi. Po raz kolejny droga do sukcesu zosta³a utorowana przez nasze szczegó³owe zrozumienie
funkcjonowania komórek, dziêki czemu rozpoznanie „raka” nie
oznacza ju¿ dla pacjenta wyroku œmierci. Odkrycie to jest równie
zaciekle zwalczane przez przemys³ farmaceutyczny, poniewa¿
prowadzi nieuchronnie do zniszczenia jednego z najbardziej
lukratywnych rynków farmaceutycznych – rynku toksycznych
leków przeciwnowotworowych (chemioterapii), oraz leków przepisywanych w dalszej kolejnoœci, w celu zrównowa¿enia nieuniknionych ubytków na zdrowiu, spowodowanych stosowaniem
chemioterapii np. przeciwbólowych, przeciwzapalnych, antybiotyków, preparatów zastêpczych krwi – czêsto podawanych
pacjentom po to, by mogli przetrzymaæ toksyczne dzia³ania
cytostatyków.
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Szczegó³y odkrycia w dziedzinie komórkowych badañ nad nowotworami przekraczaj¹ ramy tej ksi¹¿ki. Znajdziecie je Pañstwo
w mojej ksi¹¿ce na temat biologicznej obrony przeciwnowotworowej oraz na stronie internetowej naszych badañ pod adresem
www.drrath-research.org. Obydwa opisane wy¿ej kierunki badawcze – chorób serca i uk³adu kr¹¿enia oraz nowotworów s¹
priorytetowe dla naszego naukowego instytutu medycyny komórkowej w Kalifornii.
Bazuj¹c na opisanym w tej ksi¹¿ce prze³omie medycznym,
stworzyliœmy programy naturalnego zdrowia, z których korzystaj¹ ju¿ setki tysiêcy ludzi na ca³ym œwiecie. Dalsze informacje
na ten temat znajdziecie Pañstwo pod adresem internetowym:
www.drrath.com. Nasza strona jest dzisiaj w sieci wiod¹cym
Ÿród³em informacji o naturalnym zdrowiu.

„Uznajemy przemys³ farmaceutyczny, którego podstaw¹
egzystencji jest zapewnienie dalszego istnienia chorób, za
nieetyczny i niezgodny z fundamentalnymi zasadami wynikaj¹cymi z praw cz³owieka. Domagamy siê podjêcia niezw³ocznych kroków prawnych zakazuj¹cych tej ga³êzi przemys³u dalsze prowadzenie takiej dzia³alnoœci gospodarczej.”
(dr Rath, 21 czerwiec 1997)

Oczywiœcie prze³om tej rangi wywo³a³ masowe reakcje ze strony
przemys³u farmaceutycznego, który musia³ broniæ swych wartych
biliony dolarów udzia³ów. Reakcje te pocz¹tkowo ca³kowicie
niejednolite, szybko skrystalizowa³y siê w dwóch tylko pozornie
wykluczaj¹cych siê kierunkach, dotycz¹cych do prze³omu w medycynie: a) „zwalczania” i b) „wykorzystania”.
• Zwalczyæ: Podstawow¹ reakcj¹ przemys³u farmaceutycznego
by³a kategoryczna walka z tym prze³omem w naturalnym zdrowiu, poprzez próby narzucenia „praw ochronnych”, nie tylko
w USA, ale na ca³ym œwiecie. Jednak¿e od samego pocz¹tku
by³o jasne, ¿e osi¹gniêcie tego celu potrwa wiele lat.
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• Wykorzystaæ: Z tego te¿ powodu niektóre firmy farmaceutyczne zdecydowa³y „w miêdzyczasie” ekonomicznie wykorzystaæ ten naukowy prze³om. Ekonomiczny bodziec sta³ siê
pod³o¿em powstania tzw. „kartelu witaminowego”, globalnego po³¹czenia du¿ych przedsiêbiorstw farmaceutycznych,
którego dzia³alnoœæ mia³a na celu wyci¹gniêcie z kieszeni
nieœwiadomych konsumentów setek miliardów Euro, poprzez
kryminaln¹ politykê cenow¹.
„My, mieszkañcy Ziemi oœwiadczamy, ¿e wniesiemy nasz
wk³ad w tworzenie nowego systemu opieki zdrowotnej
i bêdziemy stanowiæ jego filar.”
(dr Rath, 21 czerwiec 1997)

Siódmy kamieñ milowy:
Kartel witaminowy
W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych coraz wiêcej œwiatowych
firm przyznaje siê do wspó³uczestnictwa w kryminalnej polityce
cenowej witamin. Liderem tego przestêpczego porozumienia
okaza³a siê znana firma „Hoffmann-La Roche” z Bazylei, a partnerami – œwiatowe firmy miêdzy innymi: BASF, Rhône-Poulenc
z Francji, Archer Daniels Midland (ADM) z USA, Takeda z Japonii.
Wszystkie te firmy dzia³aj¹c w ramach tzw. „kartelu witaminowego”
okaza³y siê winowajcami, trwaj¹cej lata manipulacji cenowej,
w wyniku której sztucznie zawy¿ano ceny produktów witaminowych. Przez dziesi¹tki lat kartel witaminowy okrada³ i oszukiwa³
setki milionów ludzi na œwiecie. Amerykañski Departament Sprawiedliwoœci uzna³ go za najwiêksze porozumienie monopolistyczne w historii przemys³owych przestêpstw USA. Podczas gdy
w USA, Europie i innych czêœciach œwiata na³o¿ono na cz³onków
kartelu – w tym na Hoffman-La Roche, BASF i innych – kary pieniê¿ne za dzia³alnoœæ przestêpcz¹ w wysokoœci ponad miliarda
dolarów, jedynym dotychczas nie ukaranym koncernem okaza³ siê
„Novartis”. Firma ta, powsta³a z po³¹czenia dawnych firm Sandoz
i Ciba – Geigy, w odpowiednim czasie odda³a siê, jako œwiadek
koronny, do dyspozycji odpowiednich urzêdów i bez ogródek
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zeznawa³a przeciwko innym „braciom” z kartelu witaminowego,
by w ten sposób zapewniæ sobie ca³kowite zwolnienie z zarzutów.
Œwiat koncernów farmaceutycznych ró¿ni siê od œwiata przestêpczego i metod „Ala Capone” przede wszystkim skal¹ dokonywanych przestêpstw, a nie kryminalnymi metodami.
Podczas gdy bezczelnoœæ tych kryminalnych praktyk oraz ogrom
oszustwa pope³nionego wobec konsumentów trafi³y na czo³ówki
gazet ca³ego œwiata, jedno pytanie pozosta³o bez odpowiedzi:
kto lub co by³o impulsem do stworzenia tego globalnego kartelu?
Skoordynowane dzia³ania przestêpcze, gdy w grê wchodz¹ miliardy, nie pojawiaj¹ siê ot tak sobie, ale s¹ wynikiem konkretnych
bodŸców. Podobnie jak w przypadku kryminalnego podziemia –
przestêpcy kartelu farmaceutycznego musz¹ planowaæ p³yn¹ce
korzyœci finansowe z miliardowych grabie¿y tak, aby wielokrotnie
przewy¿szy³y one ponoszone ryzyko.
Powodem do stworzenia nielegalnego kartelu witaminowego by³
opisany w tej ksi¹¿ce prze³om naukowy w dziedzinie witamin
oraz zapobiegania chorobie sercowo–naczyniowej. Ju¿ na pocz¹tku roku 1990 poinformowa³em o moich odkryciach koncern
Hoffmann-La Roche. 2 lipca roku 1990 wys³a³em do profesora
Jürgena Drewsa, szefa Miêdzynarodowego Dzia³u Badañ Hoffmann-La Roche oraz cz³onka zarz¹du tego koncernu, podsumowanie odkrycia, ¿e zawa³y serca i udary mózgu s¹ – podobnie jak
szkorbut – wynikiem d³ugotrwa³ego niedoboru witaminy C. Jako
¿e Hoffmann-La Roche by³ ówczeœnie najwiêkszym na œwiecie
producentem surowca witaminy C – kwasu askorbinowego, nie
bez powodu zwróci³em siê w³aœnie do tej firmy.
Zarz¹d Hoffmann-La Roche uœwiadomi³ sobie natychmiast, ¿e
moje odkrycie spowoduje gwa³towny wzrost zapotrzebowania
na witaminê C oraz doprowadzi do powstania wartego miliardy
dolarów rynku sprzeda¿y tej i innych witamin. W celu uzyskania
mo¿liwie obszernych informacji, cz³onkowie zarz¹du koncernu
Hoffmann-La Roche podpisali ze mn¹ poufne porozumienie
i poprosili, abym przedstawi³ moje odkrycia w kwaterze g³ównej
koncernu w Bazylei, w Szwajcarii. Dopiero du¿o póŸniej zrozumia³em, ¿e od samego pocz¹tku koncern nie by³ w jakimkolwiek
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stopniu zainteresowany praktycznym wykorzystaniem moich
badañ, a tym bardziej likwidacj¹ chorób serca i uk³adu kr¹¿enia
w skali œwiatowej. Odpowiedzi¹ Hoffmann-La Roche na mój
referat by³o pisemne powiadomienie, ¿e koncern owszem uznaje
ten naukowy prze³om, ale nie widzi ¿adnych mo¿liwoœci wspó³pracy, poniewa¿ jest ju¿ producentem asortymentu leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu i innych farmaceutyków stosowanych przy chorobach serca i uk³adu kr¹¿enia. Panowie na
kierowniczych stanowiskach La Roche zdali sobie natychmiast
sprawê ze znaczenia zale¿noœci pomiêdzy szkorbutem a zawa³em serca oraz ekonomicznym zyskiem – by³ to „wyrok œmierci”
dla œwiatowego rynku leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu.
Zatem jakiekolwiek poparcie dla medycznego prze³omu z ich
strony nie wchodzi³o w rachubê. Jednoczeœnie ci pozbawieni
skrupu³ów mena¿erowie doskonale wiedzieli, ¿e takie odkrycia
nie pozostan¹ bez echa i nast¹pi wzrost popytu na witaminê C
i inne witaminy w skali globalnej. Zwielokrotniony zbyt na witaminy jest nierozerwalnie zwi¹zany z rosn¹cym zyskiem ekonomicznym, a z tego administratorzy La Roche nie chcieli zrezygnowaæ.
Podczas gdy ten koncern farmaceutyczny wzbrania³ siê przed
udzieleniem swego poparcie dla medycznego prze³omu w eliminacji chorób serca i uk³adu kr¹¿enia, który móg³by uratowaæ
¿ycie milionom ludzi, równoczeœnie przyj¹³ kryminaln¹ taktykê
ustalania cen witamin z innymi koncernami. Celem tego skrytego
dzia³ania by³o uzyskanie jak najwiêkszych profitów z przewidywanego wzrostu popytu na preparaty witaminowe, przy jednoczesnym zatajeniu na skalê œwiatow¹ informacji o dokonanym
medycznym prze³omie w rozumieniu zale¿noœci pomiêdzy szkorbutem a zawa³em serca. Co za pozbawione skrupu³ów, przestêpcze postêpowanie!
Dok³adnie z tego powodu koncern Hoffmann- La Roche zaprosi³
firmy: BASF, Rhone-Poulenc, Takeda oraz innych producentów
do wziêcia udzia³u w przestêpczym ustalaniu cen na skalê globaln¹. Szalbierskie zyski tych koncernów, uzyskane dziêki ich kryminalnym praktykom, osi¹gnê³y w ci¹gu ostatnich 10 lat zawrotn¹
sumê setek miliardów dolarów. W porównaniu z tym kary, które
to koncerny zmuszone by³y zap³aciæ stanowi³y przys³owiowe
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„grosze”. Pozostaje tylko wierzyæ, ¿e do trwaj¹cych postêpowañ
s¹dowych przeciwko firmom farmaceutycznym do³¹czy na ca³ym
œwiecie coraz wiêksza liczba œwiadcz¹cych przeciwko nim konsumentów, a przestêpcze machinacje koncernów farmaceutycznych
i wreszcie same koncerny zostan¹ poci¹gniête do odpowiedzialnoœci. Skrzywdzi³y one miliony ludzi w dwójnasób: po pierwsze
– œwiadomie odmówi³y promowania i rozpowszechniania ratuj¹cej
¿ycie informacji o stosowaniu witamin w zapobieganiu chorobom
serca, co spowodowa³o w ci¹gu ostatnich lat niepotrzebn¹ œmieræ
milionów pacjentów z powodu zawa³ów serca i udarów mózgu;
po drugie – poprzez kryminalne ceny witamin – zrabowa³y milionom ludzi sumy siêgaj¹ce miliardów Euro.
Moja korespondencja z zarz¹dem koncernu Hoffmann-La Roche
pokazuje tak¿e, jak k³amliwi s¹ cz³onkowie zarz¹du tego koncernu. Przez d³ugi okres czasu zaprzeczali oni wspó³uczestnictwu
w kryminalnej procedurze cenowej witamin. Jednak¿e fakty dowodz¹ inaczej – administratorzy firm farmaceutycznych nie tylko
wiedzieli o tych kryminalnych machinacjach, ale przede wszystkim sami je organizowali i za to powinni zostaæ poci¹gniêci do
odpowiedzialnoœci.
Proces ten mo¿e trochê potrwaæ, ale jedn¹ korzyœæ osi¹gnêliœmy
ju¿ dzisiaj. Wszystkie te firmy przyzna³y, ¿e s¹ winne przestêpczej
dzia³alnoœci. Dziêki temu ka¿dy z nas mo¿e nazwaæ koncerny i ich
zarz¹dy – za to, co uczyni³y – kryminalistami, którzy ró¿ni¹ siê od
z³odzieja ulicznego tylko rozmiarem pope³nionych przestêpstw.
Moje ¿ycie, historia tej ksi¹¿ki – jest relacj¹ naocznego œwiadka
o powstaniu „kartelu witaminowego”, jednej z najwiêkszych
przestêpczych grup przemys³owych w historii ludzkoœci.
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„2 czerwca
1990 roku
poinformowa³em
o dokonanym
przeze mnie
prze³omie
medycznym
najwiêkszego producenta
witaminy C
– koncern
La Roche.

Za cz³onkostwo
w kartelu
witaminowym
i kryminalne
machinacje
menad¿erów
firmy –
koncern
zap³aci³
w samym tylko
USA karê
w wysokoœci
„ponad miliard
dolarów”.

Gazeta Badeñska
29.09.1999
Po³udniowoniemiecka
Gazeta, 29.09.1999
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Obrazy z naszej “Batalii o wolnoœæ witaminow¹” (od góry do do³u):
Codex 2000: Marsz w Berlinie; Codex 2001: 650 milionów e-maili w obronie
wolnoœci witaminowej; Parlament Europejski 2002: dr Rath wrêcza petycjê
w sprawie wolnoœci witaminowej wiceprezydentowi Parlamentu Europejskiego, Codex 2002: Sympozjum Poœwiêcone Naturalnemu Zdrowiu
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Ósmy kamieñ milowy:
Obrona wolnoœci witaminowej przed praktykami
monopolistycznymi
G³ówn¹ strategi¹ kartelu farmaceutycznego, operuj¹cego na skalê
globaln¹, by³a ca³kowita blokada naukowego prze³omu, udokumentowanego w tej ksi¹¿ce. G³ównym celem by³o i wci¹¿ jest
wprowadzenie œwiatowego zakazu rozpowszechniania treœci
mojej ksi¹¿ki, a co za tym idzie – informacji o naturalnym zdrowiu
i naturalnych metodach terapii.
„Ustawy, które utrudniaj¹ wolny dostêp do witamin i innych naturalnych form terapii, s³u¿¹ tylko do zabezpieczenia sztucznie stworzonego rynku farmaceutycznego. Takie
ustawy powinny byæ natychmiast uniewa¿nione.”
(dr Rath, 21 czerwiec 1997))

Po przegraniu w USA bitwy o dopuszczenie witamin, podobnie
jak wiêkszoœci leków tylko na receptê, przemys³ farmaceutyczny
stara siê swoje cele i d¹¿enia zaszczepiæ na gruncie miêdzynarodowym. Aktualnymi ofiarami kartelu farmaceutycznego, wykorzystuj¹cego je do osi¹gniêcia rynkowych celów sta³y siê organa
w³adzy pañstwowej i miêdzynarodowej, jak np. Parlament Europejski, czy Komisja ONZ „Codex Alimentarius”. Szczególnie
du¿e nadzieje, dotycz¹ce ekonomicznego „prze¿ycia” za wszelk¹
cenê, kartel farmaceutyczny pok³ada w Komisji „Codex Alimentarius”. Gdyby jednak i te plany zawiod³y i koncerny przegra³yby
w œwiatowym sporze, dotycz¹cym naturalnych terapii (tak siê
sta³o w 1994 roku w USA) – witaminy zosta³yby uznane na
zawsze za skuteczne œrodki w profilaktyce i leczeniu wspomagaj¹cym przy chorobach serca i uk³adu kr¹¿enia oraz innych chorobach cywilizacyjnych.
Z tego w³aœnie powodu polemika staje siê coraz ostrzejsza. Kartel
farmaceutyczny przygotowa³ g³ówne pole walki ju¿ ponad dziesiêæ lat temu na terenie Niemiec (do niedawna czo³owy eksporter farmaceutyków). Podczas spotkañ „za zamkniêtymi drzwiami”
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Urzêdu Ochrony Konsumentów (BGVS) regularnie spotykaj¹ siê
przedstawiciele kartelu farmaceutycznego z pos³usznymi im politykami z ca³ego œwiata w jednym tylko celu – ustalenia globalnego
zakazu dla naturalnych terapii leczniczych.
W latach 1996, 1998, 2000, 2001 oraz 2002, te pozbawione
skrupu³ów plany ograniczenia wolnoœci zdrowia by³y na porz¹dku
dziennym posiedzeñ Codexu. G³ównym powodem tych niekoñcz¹cych siê debat by³ opór pacjentów i przyjació³ naszej „Koalicji
w Obronie Zdrowia”, ¿¹daj¹cych prawa do wolnoœci terapii
witaminowych i innych naturalnych metod leczniczych. Protest
przeciw kartelowi farmaceutycznemu i jego poplecznikom przyj¹³
ró¿ne formy: konferencji poœwiêconych naturalnemu zdrowiu,
listów otwartych do gazet, demonstracji przed siedzib¹ „Codex
Alimentarius” itd. Szczególnie skuteczne okaza³y siê akcje protestacyjne organizowane przez Internet. W roku 2002 iloœæ listów
e-mail wys³anych z ca³ego œwiata do cz³onków komisji Codex,
polityków i rz¹dów popieraj¹cych plany kartelu farmaceutycznego przekroczy³a 650 milionów.
Równolegle do starañ „Codex Alimentarius” firmy farmaceutyczne
próbowa³y przekonaæ do swojej strategii Parlament Europejski,
a przede wszystkim uwik³an¹ w skandale Komisjê Europejsk¹.
13 marca 2002 roku, w dniu, w którym Parlament Europejski g³o-

Dr Rath dziêkuje uczestnikom spotkania Codex 2003 w Bonn
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sowa³ nad ograniczeniami w wolnym dostêpie do terapii witaminowych i innych naturalnych metod leczniczych, po raz pierwszy w historii Parlamentu za³ama³ siê jego system elektroniczny
na skutek nap³ywu tak wielkiej iloœci protestacyjnych e-maili.

Przedstawiciele Afryki Po³udniowej – Rees i Bontle na konferencji
na rzecz zdrowia „Make Health – not War!”. Krytykuj¹ i uczulaj¹
na problem wysokich op³at patentowych, które zmuszone s¹ p³aciæ
kraje trzeciego œwiata.

Co osi¹gnêliœmy dziêki tym protestom? Bardzo wiele! Po pierwsze, ju¿ dawno zapobiegliœmy wprowadzeniu w ¿ycie nieetycznych planów kartelu farmaceutycznego odnoœnie globalnego
zakazu stosowania naturalnych metod terapii. Po drugie, przekonaliœmy cz³onków komisji Codex z Republiki Po³udniowej Afryki
oraz z innych pañstw, przede wszystkim zaœ z krajów rozwijaj¹cych siê, ¿e popieraj¹c plany „Codexu” nie rozwi¹zuj¹, ale powiêkszaj¹ skalê problemów zdrowotnych w swoich krajach oraz
zwiêkszaj¹ zale¿noœæ od kartelu farmaceutycznego.
Co jednak najwa¿niejsze, poinformowaliœmy miliony ludzi o tych
pozbawionych skrupu³ów zamiarach przemys³u farmaceutycznego. Ludzie ci, a s¹ pomiêdzy nimi naukowcy, lekarze i politycy,
uzyskali wreszcie mo¿liwoœæ patrzenia dalej – poza oszukañcz¹
„zas³onê dymn¹” ochrony konsumentów i standardów handlowych, stworzon¹ przez kartel farmaceutyczny jako pretekst dla
jego protekcjonistycznych praw.
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W ci¹gu wszystkich tych lat wiele razy wyg³asza³em przemówienia
w imieniu mieszkañców œwiata. Przemawia³em do milionów
ludzi w Ameryce, Azji, Afryce i Europie. Mówi³em z myœl¹ o obecnym pokoleniu i o wszystkich przysz³ych pokoleniach. Wiedzia³em, co ³¹czy te miliony, miliardy ludzi – pozbawione skrupu³ów
plany kartelu farmaceutycznego godz¹ce wprost w ich zdrowie
i ¿ycie, a co gorsza – prawie nikt nie zdawa³ sobie z nich sprawy.

Katja Ebstein na konferencji poœwieconej zdrowiu
„Make Health – not War!”

Pewnego dnia zostanie spisana historia wyzwolenia ludzi spod
wp³ywów kartelu farmaceutycznego. Nie pytam Ciê, gdzie by³eœ
przez te wszystkie lata. Najprawdopodobniej nie wiedzia³eœ nic
o tej ukrytej walce, która toczy siê po dzieñ dzisiejszy. Przypuszczalnie czytaj¹c moj¹ ksi¹¿kê po raz pierwszy us³ysza³eœ o pozbawionych skrupu³ów planach kartelu farmaceutycznego. Teraz
wiêc, gdy ju¿ pozna³eœ te zale¿noœci, pytam: „Co zamierzasz
zrobiæ?”
Jedno na pewno jest pewne: jeœli nie przemówisz w interesie
w³asnego zdrowia, je¿eli nie wstawisz siê za prawd¹, to dasz
kartelowi farmaceutycznemu nastêpn¹ szansê zniweczenia tego,
co uda³o nam siê jak dot¹d osi¹gn¹æ. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki
nie bêdzie Ci wolno ju¿ d³u¿ej mówiæ, ¿e nie wiedzia³eœ.
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„W ka¿dym mieœcie powstan¹ centra informacyjne, w których zaanga¿owani laicy, czy przedstawiciele zawodów zwi¹zanych ze zdrowiem wspó³tworzyæ bêd¹ nowy system opieki
zdrowotnej”
(dr Rath, czerwiec 1997, Chemnitz)

Dziewi¹ty kamieñ milowy:
Budowa nowego systemu opieki zdrowotnej przez nasz¹
Koalicjê na Rzecz Zdrowia.
Nie ma w¹tpliwoœci: prze³om drugiego i trzeciego tysi¹clecia
³¹czy siê z ogólnoœwiatow¹ zmian¹ w opiece zdrowotnej. W tym
czasie miliony ludzi budzi siê i uœwiadamia sobie, ¿e sta³o siê ofiarami oszukañczego systemu zdrowotnego, który jest tylko iluzj¹.
Fakt, ¿e zdemaskowanie tego schematu oszustwa trwa³o tak d³ugo
nie jest niespodziank¹. Ci, którzy odnosz¹ korzyœci finansowe
z oszustwa – przedstawiciele przemys³u farmaceutycznego i ich
poplecznicy – robi¹ wszystko, aby ich przedsiêwziêcia nigdy nie
ujrza³y œwiat³a dziennego. Informacje zawarte w tej ksi¹¿ce sta³y
siê kluczem do prawdy. Teraz, gdy fakty naukowe nie mog¹ byæ
ju¿ d³u¿ej ukrywane, gdy pacjenci, lekarze i przedstawiciele
zawodów zwi¹zanych ze zdrowiem korzystaj¹ z prze³omowych
odkryæ w dziedzinie naturalnego zdrowia, dokonuje siê przewrót
na skalê œwiatow¹. Dziesi¹tki tysiêcy ludzi na ca³ym œwiecie, bez
wzglêdu na miejsce zamieszkania, ju¿ dzia³aj¹ wspólnie w naszej
Koalicji w Obronie Zdrowia w celu wprowadzenia nowego systemu opieki zdrowotnej w Europie, Ameryce, jak równie¿ w
licznych krajach rozwijaj¹cych siê.

„Edukacja zdrowotna stanie siê zajêciem obowi¹zkowym
w szko³ach. Dalsze kszta³cenie ludnoœci w dziedzinie zdrowia bêdzie wspierane na wszystkich p³aszczyznach.”
(dr Rath, 21 czerwiec 1997, Chemnitz)
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Dlaczego potrzebna jest „Koalicja Dr Ratha
w Obronie Zdrowia”
W œwiecie, w którym sektor opieki zdrowotnej zmonopolizowany
jest przez tych, którzy zarabiaj¹ pieni¹dze na istnieniu chorób,
nie mo¿esz siê spodziewaæ, ¿e ktokolwiek dobrowolnie zaproponuje Ci zdrowie. Wrêcz przeciwnie, musisz zrozumieæ, ¿e Ty
sam musisz siê broniæ przed zach³annoœci¹ finansowych grup
interesów zwi¹zanych z zarabianiem na chorobach i wci¹¿ na
nowo musisz walczyæ o prawo do zdrowia, a w szczególnoœci
o Twoje prawo do naturalnego zdrowia.
Jeœli wydaje Ci siê, ¿e to stwierdzenie jest zbyt mocne, przyjrzyj siê
historii najwiêkszej organizacji zajmuj¹cej siê sprawami zdrowia
na Ziemi, Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). To ogólnoœwiatowa organizacja utworzona zosta³a w roku 1948, w celu
poprawy stanu zdrowia ludzkoœci w skali globalnej. Do wczesnych
lat szeœædziesi¹tych g³ówne wysi³ki WHO, maj¹ce prowadziæ do
osi¹gniêcia tego celu, skupia³y siê na rozpowszechnieniu informacji o znaczeniu dla zdrowia odpowiedniego od¿ywiania,
z uwzglêdnieniem witamin i innych niezbêdnych sk³adników.
Jednak kartel farmaceutyczny potrzebowa³ niewiele mniej ni¿ dekadê,
aby przenikn¹æ do tej
œwiatowej organizacji
i zmieniæ j¹ w jej w³asne
przeciwieñstwo. W konsekwencji przez ostatnie
40 lat WHO by³o instrumentem w rêkach przemys³u farmaceutycznego, d¹¿¹cego do stworzenia globalnego rynku lekarstw. Rozpowszechnianie informacji
o znaczeniu dla zdrowia nie podlegaj¹cych patentom, naturalnych sk³adników od¿ywczych oraz o naturalnych metodach
terapii zostaje skutecznie blokowane przez WHO w pozbawionej skrupu³ów walce. Wykorzystuj¹c WHO, kartel farmaceutyczny od pocz¹tku zepchn¹³ na margines programy ¿ywieniowe
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i edukacjê w tym zakresie, a teraz zwalcza je nawet wprost za
pomoc¹ komisji Codex Alimentarius oraz innych œrodków. Naturalnie WHO i Codex Alimentarius nie s¹ osamotnione – zdrowotne i polityczne sektory prawie wszystkich krajów uprzemys³owionych stanowi¹ lobby najbardziej lukratywnej bran¿y inwestycyjnej na œwiecie – bran¿y farmaceutycznej. Wyjaœnienie tego
faktu jest bardzo proste – profity z dzia³alnoœci by³y i s¹ tak gigantyczne, ¿e kartel farmaceutyczny móg³ bez problemu przekupiæ
ca³e rz¹dy.
Przedstawione fakty wskazuj¹ na koniecznoœæ wprowadzenia
jak najszybszych zmian. Pokazuj¹ równie¿, ¿e nonsensem by³oby oczekiwanie zmian ze strony wy¿ej wymienionych instytucji,
tym bardziej, ¿e nie by³yby one w stanie czegokolwiek zagwarantowaæ bez uprzedniego zreformowania od podstaw swoich
systemów.
Równie¿ najwiêksza organizacja zdrowia na œwiecie, jak¹ jest
WHO, jest sukcesywnie infiltrowana i dlatego nie jest w stanie
stworzyæ nowego systemu opieki zdrowotnej o zasiêgu œwiatowym. Wszystkie te fakty zadecydowa³y o powo³aniu do ¿ycia
koalicji ludzi, którzy zobowi¹¿¹ siê do budowy nowego systemu
opieki zdrowotnej tam gdzie mieszkaj¹ i pracuj¹, w miastach
i na wsiach. To w³aœnie jest zadaniem „Koalicji Dr Ratha w
Obronie Zdrowia”.
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Cele „Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia”
S¹ cztery g³ówne obszary aktywnoœci naszej Koalicji:
1. Naturalne zdrowie: Poprawa stanu w³asnego zdrowia oraz
stanu zdrowia innych poprzez wykorzystanie prze³omowych
odkryæ w dziedzinie medycyny komórkowej, opisanych w tej
ksi¹¿ce.
2. Lecznictwo naturalne – badania naukowe: Promocja badañ
w dziedzinie medycyny komórkowej i naukowo potwierdzonych naturalnych metod leczniczych. Nasz niezale¿ny Instytut Badañ nad Medycyn¹ Komórkow¹ prowadzi nieustanne
prace w dziedzinie zaniedbanej przez przemys³ farmaceutyczny od ponad 100 lat – dziedzinie obejmuj¹cej medycynê
komórkow¹ i inne naukowo potwierdzone naturalne metody,
które s¹ podstaw¹ lecznictwa skutecznego, pozbawionego
dzia³añ ubocznych i dostêpnego dla ka¿dego.
3. Edukacja zdrowotna: Uœwiadomienie znaczenia dla zdrowia
witamin, medycyny komórkowej i innych naturalnych metod
leczniczych – za³o¿eniem do stworzenia nowego systemu
opieki zdrowotnej. Jako ¿e telewizja i inne œrodki masowego
przekazu nie kwapi¹ siê do porzucenia najbardziej dochodowych za¿y³oœci z farmaceutycznym przemys³em „profitu
z chorób”, jest tylko jedna droga zakoñczenia epoki k³amstw
i oszustw w dziedzinie zdrowia: musisz osobiœcie pomóc rozpowszechniæ tê ratuj¹c¹ ¿ycie informacjê o badaniach nad
witaminami i medycynie komórkowej. Zachêcamy Ciê do
przekszta³cenia pokoju w Twoim domu w „centrum doradcze
medycyny komórkowej”. To ma³e centrum kszta³cenia, w którym bêdziesz zbiera³ wa¿ne ¿yciowo informacje w dziedzinie
witamin i badañ nad komórkami, stanie siê odpowiedzi¹ na
pytania dotycz¹ce zdrowia dla Ciebie samego, Twojej rodziny,
przyjació³ i s¹siadów.
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4. Obrona wolnoœci dla terapii witaminowych: jest rozstrzygaj¹cym krokiem do praktycznego wykorzystania wiedzy
zawartej w mojej ksi¹¿ce. Nie bez powodu znaczna czeœæ tej
ksi¹¿ki jest opisem grup interesu, szczególnie tych zaanga¿owanych i odnosz¹cych ekonomiczne korzyœci z farmaceutycznego „profitu z chorób”. Je¿eli chcesz zakoñczyæ to zorganizowane oszustwo – musisz siê aktywnie w³¹czyæ w dzia³ania
promuj¹ce podstawowe prawa cz³owieka, czyli prawo do
zdrowia i wolnego dostêpu do witamin oraz innych naturalnych metod leczniczych. Musisz jasno okreœliæ swoje stanowisko i przeciwstawiæ siê próbom dzia³añ legislacyjnych
podjêtych przez przemys³ farmaceutyczny, maj¹cych na celu
urzêdowy zakaz – na poziomie krajowym i miêdzynarodowym – nie podlegaj¹cych patentom metod leczniczych.

W maju roku 2001, otrzyma³em od Amerykañskiego Towarzystwa Medycyny
Zapobiegawczej Nagrodê Przedmurza Wolnoœci (Bulwark of Liberty Award)
„w uznaniu za niezwyk³y wysi³ek w³o¿ony w rozwój nauki o ¿ywieniu, edukacjê
opinii publicznej w zakresie zdrowotnych w³aœciwoœci sk³adników od¿ywczych
oraz skoñczenie z cenzurowaniem przez rz¹d informacji o naturalnym zdrowiu”.
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G³ówny cel „Koalicji Dr Ratha
w Obronie Zdrowia”: budowa nowego
systemu zdrowotnego
Wiêkszoœæ cz³onków naszej Koalicji stanowi¹ pacjenci, którzy
przez dziesiêciolecia znajdowali siê w œlepej uliczce zorientowanej farmaceutycznie medycyny konwencjonalnej. Jednak z pomoc¹ badañ nad witaminami oraz formu³ medycyny komórkowej, pacjenci ci odzyskali zdrowie i jakoœæ ¿ycia. Wiele tysiêcy
tych pacjentów z Europy, Ameryki i innych kontynentów jest ¿yj¹cym dowodem na to, ¿e medycyna komórkowa jest rzeczywistoœci¹ i w³aœnie rozpoczê³a siê nowa epoka w dziedzinie
zdrowia.
Ale do wspó³pracy zapraszam nie tylko pacjentów. Kimkolwiek
jesteœ i gdziekolwiek mieszkasz, jeœli chcesz wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za Twoje w³asne zdrowie oraz pomóc innym poprawiæ stan
ich zdrowia, zapraszam Ciê do przy³¹czenia siê do nas. Zostañ
wraz z nami architektem nowego sytemu zdrowotnego. Myœlê
nie tylko o pacjentach, ale tak¿e o m³odych ludziach, w których
rêkach le¿y przysz³oœæ tego œwiata. Mój apel do m³odzie¿y:
posiadacie teraz najwiêkszy dar ¿ycia, nale¿¹cy tylko do was
samych i ca³ej ludzkoœci – tym darem jest zdrowie. To bezcenne
dobro mo¿e jednak zostaæ zagrabione przez jedn¹ ga³¹Ÿ przemys³u, by w ten sposób napêdzaæ ko³o miliardowych zysków
z chorób. Przy³¹czcie siê do nas! Rysuje siê szczególnie dla was
wspania³a perspektywa zawodowa w dziedzinie doradztwa
i zaopatrzenia zdrowotnego.
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Zdrowie zaczyna siê wraz z wiedz¹
Prawdziwe zdrowie bierze swój pocz¹tek wraz z wiedz¹. Je¿eli
nie wiesz, jak funkcjonuje Twój organizm, czego potrzebuj¹ komórki Twego cia³a do prawid³owego dzia³ania, nie bêdziesz cieszy³ siê zdrowiem. Bez tej wiedzy staniesz siê „analfabet¹”
w najwa¿niejszej dziedzinie Twojego ¿ycia, jak¹ jest zdrowie.
A co gorsza, ta niewiedza, ten „analfabetyzm” uzale¿ni Ciê od
tych, którzy za Twoimi plecami ci¹gle powiêkszaj¹ „zyski
z chorób”.
Istnieje naprawdê prosty sposób, by to zmieniæ – zdobyæ wiedzê.
Im wiêcej wiesz o podstawach medycyny komórkowej, tym skuteczniej mo¿esz zapobiec chorobom i otrzymujesz prawdziw¹
szansê przezwyciê¿enia choroby. Ta ksi¹¿ka jest tylko pocz¹tkiem, medycyna komórkowa zasz³a ju¿ tak daleko, ¿e jej za³o¿enia dotycz¹ prawie wszystkich chorób cywilizacyjnych.
Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w naszych seminariach
dokszta³caj¹cych w ramach medycyny komórkowej. Te szkolenia
œwiadomie przygotowane zosta³y dla laików; tam ucz¹ siê o znaczeniu komórkowych sk³adników od¿ywczych dla zdrowia i sposobów – jak mo¿na t¹ wiedzê praktycznie wykorzystaæ, by pomóc
sobie samemu i innym. Ucz¹ siê tak¿e, dlaczego medycyna
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konwencjonalna tak czêsto zawodzi w przypadku chorób cywilizacyjnych i maj¹ œwiadomoœæ, ¿e rozprzestrzenianie siê w³aœnie
tych chorób na skalê œwiatow¹ nie jest przypadkowe.
Wiedza, która zdobêdziesz uczestnicz¹c w naszych seminariach
zaprocentuje przejêciem przez Ciebie odpowiedzialnoœci za
w³asne zdrowie. Im wiêcej bêdziesz wiedzia³ i praktycznie wykorzystywa³ zdobyte doœwiadczenie, tym bardziej bêdziesz móg³
liczyæ na w³asny sukces zdrowotny oraz sukces Twoich przyjació³, a to, co dotychczas traktowa³eœ jak hobby, mo¿e staæ siê
Twoj¹ prac¹. Im wiêcej nas bêdzie – tym szybciej choroby cywilizacyjne nale¿eæ bêd¹ do ponurej przesz³oœci! Przez uczestnictwo w seminariach otrzymasz certyfikat, ukazuj¹cy wszystkim,
¿e Ty jesteœ w³aœnie tym, który przej¹³ odpowiedzialnoœæ za w³asne zdrowie i zdrowie innych. Czy obdarowano Ciebie kiedykolwiek wiêkszym komplementem?
Najnowszy plan seminariów oraz formularz zg³oszeniowy znajdziesz na stronie www.drrathresearch.org.

Komentarze uczestników naszych seminariów:
„Prezentacja by³a wspania³a.”
„Nie pozwólcie przemys³owi farmaceutycznemu wygraæ!”
„Powinniœmy powiedzieæ innym o odkryciach doktora Ratha
i jego wspania³ym seminarium.”
„Dowiedzia³am siê podczas tego seminarium, jak rozwijaj¹
siê choroby i jak mo¿na im zapobiegaæ.”
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Co mo¿esz zrobiæ natychmiast,
by rozpocz¹æ budowê
nowego systemu zdrowotnego
• Podziel siê t¹ ksi¹¿k¹ z krewnymi, s¹siadami, przyjació³mi,
znajomymi.
• Podaruj egzemplarz tej ksi¹¿ki Twojemu lekarzowi i porozmawiaj z nim. Coraz wiêksza liczba lekarzy poszukuje skutecznych, naturalnych metod terapeutycznych – prawdziwej
alternatywy dla œlepego zau³ka zorientowanej na farmaceutyki medycyny konwencjonalnej.
• Kontaktuj siê z gazetami, stacjami radiowymi i telewizyjnymi,
aby pomóc w rozpowszechnieniu tej informacji poprzez
media.
• Podpisz „Petycjê w sprawie wolnoœci witaminowej“ (patrz:
rozdzia³ 12) i zachêcaj innych do poparcia jej swoimi podpisami. Tylko w przypadku, gdy uda siê zapobiec wprowadzeniu przez przemys³ farmaceutyczny nieetycznych przepisów
prawnych, bêdzie mo¿na przeforsowaæ osi¹gniêcia medycyny komórkowej na ca³ym œwiecie.
• Skontaktuj siê z w³adzami swojego miasta oraz z innymi
przedstawicielami politycznymi. Do³¹cz krótki list wyra¿aj¹cy
poparcie dla tych dokumentów, dodaj w³asny komentarz.
Ka¿dy polityk – obojêtnie, z jakiego szczebla – jest odpowiedzialny za zdrowie ludzi, którzy go wybrali. Wezwijcie go do
przekszta³cenia doœwiadczeñ medycyny komórkowej we
w³aœciw¹ politykê zdrowotn¹, pocz¹wszy od uœwiadamiania
dzieci ju¿ w przedszkolach, a skoñczywszy na kursach dokszta³caj¹cych w szpitalach.
• Zapraszaj regularnie do domu znajomych i przyjació³ –
utwórz z jednego pokoju Twojego mieszkania prawdziwe
„centrum informacji zdrowotnej”. Zrób to!
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Nowa epoka w dziejach ludzkiego
zdrowia bêdzie siê opieraæ na informacji zdrowotnej, edukacji oraz zapewnieniu zdrowia ca³emu spo³eczeñstwu. Miliony ludzi maj¹ œwiadomoœæ, ¿e zdobyta wiedza pozwala im wreszcie przej¹æ odpowiedzialnoœæ za w³asne zdrowie
w skali dot¹d nieznanej. Du¿a
liczba pacjentów oraz zainteresowanych stanie siê w niedalekiej
przysz³oœci konsultantami medycyny komórkowej, lub innych
zawodów zwi¹zanych z naturalnym zdrowiem. W ka¿dej gminie, w ka¿dym mieœcie powstan¹ centra konsultacyjne medycyny komórkowej.
Ty równie¿ mo¿esz staæ siê architektem tego nowego systemu
opieki zdrowotnej, do czego Ciê zachêcam. Przejmij odpowiedzialnoœæ chocia¿by dlatego, by pozostawiæ Twoim dzieciom,
czy wnukom lepszy œwiat od tego, w którym nam przysz³o ¿yæ.

Tak mo¿e wygl¹daæ centrum konsultacyjne w Twoim mieszkaniu.
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Zasady nowego systemu
opieki zdrowotnej
1 Zdrowie jest zrozumia³e dla ka¿dego. Przyczyny
zdrowia i choroby s¹ dla ka¿dego jednoznaczne: miliony
komórek organizmu potrzebuj¹ do prawid³owego funkcjonowania biologicznej energii w formie witamin, minera³ów i pierwiastków œladowych.
2 Zdrowie jest osi¹galne dla ka¿dego. Medycyna komórkowa i codzienne dostarczanie witamin oraz innych noœników bioenergii pozwala ka¿demu na skuteczn¹ profilaktykê chorób cywilizacyjnych, a w wielu przypadkach na
leczenie przyczynowe.
3 Zdrowie bez dzia³añ ubocznych jest bezpieczne dla
ka¿dego. Natura sama dostarcza nam witamin oraz innych
skutecznych substancji zapobiegawczych i leczniczych do
zwalczania ludzkich chorób. S¹ one bezpieczne dla ka¿dego i pozbawione dzia³añ ubocznych. Przeciwieñstwo stanowi¹ preparaty farmaceutyczne – czwarta, co do czêstotliwoœci przyczyna œmierci.
4 Zdrowie jest dostêpne dla ka¿dego. Skuteczne przedsiêwziêcia zdrowotne w ramach medycyny komórkowej i innych naturalnych terapii stanowi¹ u³amek kosztów zdrowotnych ponoszonych przez jakiekolwiek pañstwo na
œwiecie i prawdziw¹ finansow¹ alternatywê. Wprowadzenie medycyny komórkowej jako oficjalnej metody leczniczej pozwoli natychmiast zaoszczêdziæ biliony dolarów
w prywatnych i publicznych bud¿etach.
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5 Zdrowie jest prawem cz³owieka. Posiadanie dostêpu do
optymalnego stanu zdrowia jest podstawowym ludzkim
prawem. ¯aden koncern farmaceutyczny ani ¿aden rz¹d
nie ma prawa do ograniczania rozpowszechniania informacji o zdrowotnych w³aœciwoœciach witamin i innych naturalnych metod terapii. Wszystkie kraje œwiata powinny
ulepszyæ swoje konstytucje tak, aby zagwarantowaæ swoim
obywatelom mo¿liwoœæ utrzymania optymalnego stanu
zdrowia.
6 Skuteczna opieka zdrowotna skupia siê na zapobieganiu. Medyczne badania naukowe i ochrona zdrowia
skupi¹ siê w przysz³oœci na zapobieganiu chorobom oraz
ich eliminacji bardziej ni¿ na sposobach terapii, które lecz¹
zaledwie objawy chorób.
7 Podstaw¹ nowego systemu zdrowotnego jest podstawowa opieka zdrowotna. Dobrze funkcjonuj¹cy system,
skupiaj¹cy centra konsultacyjne w ka¿dej miejscowoœci,
dzielnicy, czy ulicy jest przes³ank¹ do powstania skutecznej i dostêpnej opieki zdrowotnej w ka¿dym kraju.
Konsultanci zdrowotni oraz centra zdrowia w ka¿dej spo³ecznoœci zast¹pi¹ nieefektywne i drogie wysi³ki medycyny wysokich technologii.
8 Medyczne badania naukowe musz¹ zostaæ poddane
kontroli publicznej. Fundusze publiczne na badania
w medycynie powinny byæ wydawane przede wszystkim
na rozwój metod leczniczych zapobiegaj¹cych chorobom
i eliminuj¹cych choroby, a nie na rozwój rynku leków
farmaceutycznych.
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