11
Odstránenie
srdcových chorôb
• Prečo ste možno ešte nikdy nepočuli
o týchto prevratných medicínskych
poznatkoch
• Desať zákonov farmaceutického priemyslu
• Hlavné triky „biznisu s chorobou”
• Začína sa nová éra ľudského zdravia
• Míľniky na ceste k odstráneniu
srdcových chorôb
• Princípy nového systému zdravotnej
starostlivosti

PREČO ZVIERATÁ NEDOSTANÚ SRDCOVÝ INFARKT, ALE ĽUDIA ÁNO

Prečo ste možno ešte nikdy nepočuli
o týchto prevratných medicínskych
poznatkoch
Nakoľko celá kniha pojednáva o pozoruhodných priaznivých
zdravotných účinkoch vitamínov, možno si kladiete otázku:
„Prečo tieto životne dôležité informácie neuplatňuje každý
lekár v každej nemocnici? Prečo sa o tom, že zvieratá nemávajú
srdcový infarkt, lebo sa im v tele tvorí vlastný vitamín C, nehovorí na každom televíznom a rozhlasovom kanáli a na titulných
stránkach novín? Prečo sa o tom neučíme už od škôlky?”
Jestvuje celé priemyselné odvetvie, pre ktoré je príznačný
záujem potierať a diskreditovať akékoľvek informácie o prirodzenom spôsobe odstraňovania chorôb. Farmaceutický priemysel zarába viac ako bilión dolárov na predaji liekov len
preto, že choroby neprestávajú byť chorobami. Tieto lieky
môžu privodiť úľavu, no neliečia. Treba si uvedomiť, že poslaním tohto priemyslu je profitovať z chorôb, ktoré sa nikdy
neskončia. Vyliečenie či odstránenie chorôb by viedlo ku
kolapsu trhu s farmaceutickými prípravkami v hodnote biliónov dolárov.
Stojí za to prečítať si nasledujúce konštatovania o pravej podstate farmaceutického priemyslu a zamyslieť sa nad nimi.
Potom pochopíme, prečo nás bombardujú reklamné kampane farmaceutických spoločností, ktoré chcú, aby sme uverili,
že naozaj „hľadajú spôsoby liečby”, „snažia sa o odstránenie
chorôb”, „zvýšenie očakávanej dĺžky života” a dávajú nám
podobné falošné sľuby.
Farmaceutickému priemyslu sa takýmito klamlivými proklamáciami už desaťročia darí zakryť pravú podstatu svojho biznisu,
ktorá spočíva v maximalizácii zisku, keď choroby nemajú konca.
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• Vitamíny likvidujú choroby
a ohrozujú farmaceutický trh
• Vitamíny sa nedajú patentovať
• Nízke ziskové marže z predaja vitamínov

Do výskumu a klinických
štúdií sa neinvestuje

Štúdie s patentovateľnými
syntetickými liekmi

Len málo štúdií o priaznivých zdravotných účinkoch
vitamínov v lekárskych
časopisoch a médiách

Reklamné kampane na
farmaceutické prípravky
v hodnote miliónov dolárov

V lekárskych učebniciach
chýbajú a na lekárskych
školách sa nevyučujú priaznivé účinky vitamínov

Infiltrácia lekárskeho
výskumu a vzdelávania na
všetkých úrovniach

Generácie lekárov
absolvujú štúdium s nedostatočnými znalosťami
o priaznivých zdravotných
účinkoch vitamínov

Predstavitelia lekárskej
profesia ako predajcovia
farmaceutických liekov

Milióny pacientov
v tomto storočí zomreli na
choroby, ktorým sa dalo
predísť

Bežné choroby sa šíria
ako epidémia, pričom
náklady na zdravotnú
starostlivosť explozívne
narastajú

Farmaceutický priemysel stojí na dvoch smrtonosných pilieroch.
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Desať zákonov farmaceutického priemyslu
Doposiaľ sa farmaceutický priemysel štylizoval do polohy dobrodinca ľudstva, bez ktorého sa nezaobíde žiadna moderná spoločnosť. Jednoduchá analýza povahy farmaceutického priemyslu
však odhaľuje realistický obraz, ktorý by sa dal v kocke vyjadriť asi
takto:

1

Farmaceutický priemysel nie je nijaké prirodzene
vyprofilované odvetvie zdravotníctva, ale investičný
biznis umelo vytvorený na základe lživého prísľubu
zdravia.

2

Odbytiskom pre farmaceutický priemysel je naše
telo − ale len pokiaľ je choré.

3

Prevencia a liečba východiskových príčin a hlavne
úplné skoncovanie s chorobou zmenšuje alebo ničí
farmaceutické trhy, a preto nie je v záujme tohto
odvetvia.

4

Prevažná časť farmaceutických prípravkov nemá
dokázanú účinnosť a sú orientované čisto na symptómy.

5

Obrovské zisky tohto priemyslu neplynú z efektívneho boja s chorobou, ale z licenčných poplatkov za
patenty na novo syntetizované, no pre ľudské telo
neznáme molekuly.

6

Keďže väčšina farmaceutických prípravkov pozostáva zo syntetických molekúl, sú pre ľudské telo
toxické a často spôsobujú vážne vedľajšie účinky,
nové choroby, ba až smrť.
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7

Farmaceutický priemysel vynaloží viac peňazí na
zakrytie tohto globálneho paktu na okrádanie ľudí
ako na samotný výskum. Tieto prostriedky idú na
totálnu a frontálnu reklamu, lobovanie a ďalšie
opatrenia.

8

Vitamíny a ďalšie naturálne terapie ohrozujú
samotný základ farmaceutického biznisu z dvoch
dôvodov. Po prvé, pomáhajú predchádzať najrozšírenejším chorobám dnešnej doby alebo liečia ich
východiskovú príčinu. Po druhé, nedajú sa vo všeobecnosti patentovať, a preto sa na nich nedá tak
zarobiť.

9

Naturálne terapie a farmaceutické „obchodovanie
s chorobou” sú navzájom nezlučiteľné a nemôžu
spolu existovať.

10

Predpokladom dlhodobej prosperity farmaceutického priemyslu je eliminácia naturálnych terapií.

Zdravie a životy stámiliónov ľudí a
ekonomiky všetkých krajín sú v područí farmaceuticko-investičného „biznisu s chorobou”.
Farmaceutické spoločnosti minú dvakrát toľko na marketing liekov ako
na vlastný výskum. Zavádzajúce
reklamné kampane, napríklad reklama uvedená na ilustrácii vedľa,
dávajú miliónom falošnú nádej.
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Hlavné triky farmaceutického
„biznisu s chorobou”
Už viac než storočie sa farmaceuticko-investičný komplex strategicky usiluje o nahradenie nepatentovateľných terapií, a to s jediným cieľom: vytvoriť celosvetový zdravotný monopol farmaceutických prípravkov.
Toto sú tri praktiky, ktoré farmaceutický priemysel bez škrupúľ
používa na balamutenie verejnosti a ovládanie ľudí:
Udržiavanie ľudí v nevedomosti: Takmer deväťdesiat rokov nato, ako Dr. Szent-Györgyi objavil molekulu vitamínu C, len málo ľudí vie, že ľudské telo si samo netvorí vitamín
C. Vysvitlo však, že vitamín C je najdôležitejšia molekula z hľadiska stabilizácie cievnych stien a prevencie srdcovocievnych
ochorení.

1

Myslíte si, že táto zdravotná negramotnosť je náhoda? Verili by
ste, že vy, vaši rodičia a starí rodičia boli udržiavaní „v temnote”
zámerne? Verili by ste, že jestvovala osobitná záujmová skupina,
t. j. farmaceutický priemysel, ktorá s prehľadom sledovala, ako sa
srdcovocievne ochorenia v priebehu 20. storočia stávajú epidémiou? Verili by ste, že tak robili v honbe za peniazmi, aby vytvorili
trh betablokátorov, blokátorov kalcia a iných symptómovo orientovaných liekov na srdce a cievy v hodnote mnohých miliárd dolárov? Pokojne tomu verte.

Z neznalosti, že ľuďom sa
v tele netvorí vitamín C,
vyprahne naše telo na
púšť. Farmaceutický priemysel mal vodu, no nedal
nám ju, pretože zarába
na predaji „kvapiek”.
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Znevažovanie vitamínov a naturálnych terapií:
Vždy keď sa rozširujú vedomosti o priaznivých zdravotných
účinkoch naturálnych terapií a začne sa ohrozovať farmaceuticko-investičný „biznis s chorobou”, spustí farmaceutický kartel
celosvetovú zastrašovaciu kampaň, aby zdiskreditoval naturálne,
nepatentovateľné terapie. Dlhé roky sa týmito klamlivými kampaňami šírili nepravdivé informácie o údajných vedľajších účinkoch vitamínov, nevynímajúc rakovinu či duševné poruchy. Keby
bola čo len jedna z týchto „farmako báchoriek” pravdivá, nebolo
by už na planéte Zem okrem nás nikoho. Väčšina živých bytostí
by už dávno vymrela na veľké množstvá vitamínu C, ktorý sa im
tvorí v tele. Napriek tomu sa však tešia skvelému zdraviu.

2

Farmakokartel ukrýva
protekcionistické zámery
pod pláštikom „ochrany
spotrebiteľa”. Mnoho
rokov rokoval so Spolkovým ministerstvom na
ochranu spotrebiteľa
v Berlíne, aby presadil
svoju globálnu agendu.
Poznámka: Tento kartel
treba odizolovať od spotrebiteľov zátarasou
z ostnatého drôtu!

Zákaz naturálnych terapií zo zákona: Vždy keď sa
poznatky o priaznivých zdravotných účinkoch naturálnych
terapií rozšíria, farmakokartel má naporúdzi ďalší ťah na ich zahatanie. Cez politických lobistov vyvíja vplyv a zneužíva politické
inštitúcie fakticky všade vo svete. Prostredníctvom Európskej
komisie presadil obmedzenie prístupu k naturálnym terapiám.
Snaží sa zneužiť Komisiu Codex Alimentarius (Komisiu pre potravinový kódex) pri Spojených národoch, aby na celom svete postavila
šírenie naturálnych terapií mimo zákona, čiže celosvetovo presadila protekcionistický zákon v záujme farmaceutickej globalizácie.

3
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Bez lží sa farmaceutický
„biznis s chorobou” nezaobíde
Ako to, že milióny ľudí sú ešte vždy ochotné zaplatiť miliardy
dolárov za lieky, ktoré neliečia a často aj škodia?
V minulom storočí farmakokartel s armádou lobistov infiltroval
všetky oblasti spoločnosti. Strategicky vytvoril zložitú spleť manipulácie, klamstva a ovládania. Najdôležitejšie prvky týchto úkladov sú
zhrnuté na nasledovnej strane:
• Manipulovanie výskumu, aby syntetické lieky, a nie naturálne terapie vyšli z porovnania ako „to, čo lieči”.
• Odobrovanie farmaceutického „biznisu s chorobou” lekármi
a ďalšími členmi zdravotníckej profesie, ktorí odporúčajú
neúčinné lieky. Mnohí z nich sú sami „obeťami”, pretože ich
počas štúdia ochudobnili o adekvátne vzdelávanie o liečbe
výživou.
• Klamstvá šírené reklamnými kampaňami v televízii a iných
masovokomunikačných prostriedkoch, ktoré verejnosť zavádzajú o účinnosti a rizikách spojených s farmaceutickými prípravkami.
• Regulácia a legislatíva iniciovaná regulačnými orgánmi a
politikmi, ktorí sa podvolia tlaku armády farmaceutických
lobistov.
V budúcnosti si nijaký národ nebude môcť dovoliť zaťažiť hospodárstvo farmaceutickým priemyslom, ktorý bujnie ako rakovina
na úkor ľudí, ekonomických subjektov a verejného sektora.
Všetky skupiny sa dusia pod ťarchou explozívne narastajúcich
zdravotníckych nákladov na lieky, ktoré neliečia.
Kniha, ktorú držíte v rukách, to navždy zmení.
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Farmaceutický
kartel

Farmakokartel zneužíva
rozhodujúce sektory spoločnosti

• veda
• výskum

• lekári
• lekárnici

manipulácia

odobrovanie

• legislatíva
• regulačná sféra

• TV a rozhlas
• noviny

Každoročne
milióny ľudí
„dobrovoľne −
nasilu” zaplatia
bilióny dolárov
farmakokartelu
za lieky, ktoré
neliečia a
nezriedka aj
škodia.

regulácia

klamstvo

„OPO
NA KLAMSTVA“

milióny obyvateľov/pacientov
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Začína sa nová éra ľudského zdravia
Pred päťsto rokmi stredoveká cirkev zarábala miliardy strieborných toliarov predajom odpustkov, imaginárneho „kľúča k bráne
nebeskej”, svojim veriacim. Neskôr sa tento podvodný spôsob
obohacovania zrútil a spolu s ním aj veľká časť moci cirkvi. Dnes
farmaceutický biznis podvádza ľudí rovnako. Pokúša sa predávať
„kľúče k bráne nebeskej” a za túto vidinu zhrabne bilióny dolárov: za lož, že farmaceutickému priemyslu ide o zdravie.
Vzhľadom na úpadok, v ktorom sa nachádza systém zdravotnej
starostlivosti, čoraz väčšmi vystupuje do popredia naliehavosť
nového systému. Vymanenie sa z jarma farmaceutického priemyslu okamžite a priamo prospeje miliónom ľudí, podnikateľským kruhom a verejnému sektoru vo všetkých krajinách. Tento
nový systém zdravotnej starostlivosti je založený na lepšej informovanosti a účasti miliónov ľudí. Základný zdravotný štandard sa
stáva pochopiteľným, uskutočniteľným a cenovo prijateľným pre
každého. Éra v histórii ľudstva, keď zdravie zverili do rúk odvetviu, ktoré to tak nehanebne zneužívalo, je navždy preč.
Nový systém zdravotnej starostlivosti sa zameriava na primárnu
zdravotnú starostlivosť, prevenciu a odstránenie chorôb. Zdravotní konzultanti a centrá zdravia nahradia mnohé technicky
nadštandardne vybavené lekárske strediská dneška. Každý má
možnosť stať sa architektom nového systému zdravotnej starostlivosti a každá domácnosť sa môže premeniť na konzultačné
stredisko zdravia.
Nový systém zdravotnej starostlivosti budujú nadšenci spomedzi
laikov spoločne s rastúcim počtom lekárov a zdravotných profesionálov. Väčšina zdravotníkov si uvedomila, že aj oni sa dali zlanáriť farmaceutickými spoločnosťami a stali sa obeťou zdravotnej
starostlivosti zameranej na farmakoterapiu.

236

11 ODSTRÁNENIE SRDCOVÝCH CHORÔB

Míľniky na ceste k odstráneniu
srdcových chorôb
V tejto kapitolke by som vám rád porozprával o posune vpred
v oblasti kardiovaskulárneho zdravia, spomenul míľniky, ktoré
sme prešli, prekážky, ktoré sme prekonali, a načrtol perspektívu
zlepšenia zdravotného stavu populácie na celej planéte, ktorá
priam vyráža dych.
Ako sa to všetko začalo
V roku 1990 som prišiel do Ameriky s objavom v kufríku a dúfal
som, že vyústi do nového vedeckého zdôvodnenia srdcovocievnych
ochorení. Posolstvo bolo jasné: vitamíny sú rozhodujúci kľúč na kontrolu srdcovocievnych ochorení − zabijaka číslo jeden v industriálnom svete. Tento prevratný poznatok však nik hneď nevítal s ováciami. Keď som sa rozhodol vzdať klinickej kariéry a vydať sa na
cestu výskumu, mnohí kolegovia v Nemecku ma varovali, že prácou
na vitamínoch si zničím kariéru.

Lipoproteín (a)

srdcové
infarkty časté

Vitamín C

srdcové infarkty
neznáme

Spojitosť medzi lipoproteínom (a)
a vitamínom C.

V priebehu roku 1989 som
prednášal v popredných kardiovaskulárnych výskumných
centrách v Amerike a predstavil som im tam svoj celý
výskumný projekt. Boli
medzi nimi také inštitúcie
ako Baylor College of Medicine v Houstone, Chicagská
univerzita, Národné ústavy
zdravia a Kalifornská univerzita v La Jolle. Všade sa nový
rizikový faktor lipoproteín
(a) stretával s obrovským
záujmom, ale práca na vitamínoch sa stále považovala
za priveľmi kontroverznú.
Začiatkom 90-ych rokov 20.
storočia som prijal pracovné
237

PREČO ZVIERATÁ NEDOSTANÚ SRDCOVÝ INFARKT, ALE ĽUDIA ÁNO

Moja spolupráca a priateľstvo s dvojnásobným nositeľom Nobelovej
ceny Linusom Paulingom (vľavo) bola taká úzka, že ma (vpravo)
Pauling požiadal, aby som pokračoval v jeho celoživotnej práci. V strede
je vtedajšia sekretárka Dr. Paulinga pani Dorothy Munroová.

pozvanie Dr. Linusa Paulinga. Zistil som, že vo veku 89 rokov ho už
unavil boj, keďže uznanie vitamínov v medicíne zostávalo v nedohľadne. Môj objav mu dodal optimizmus, a tak sme spoločne založili dve spoločnosti, aby veci nabrali rýchlejší spád.
Rok 1990 bol zároveň rokom, keď sa prevalila najväčšia pohroma
v súvislosti s liekmi na predpis. Podľa odhadov 50-tisíc Američanov zomrelo na užívanie lieku proti arytmii, ktorý však v skutočnosti spôsoboval zástavu srdca a smrť na náhlu srdcovocievnu príhodu. Rovnaký počet ľudí zabili vo vojne vo Vietname. Pri
prejednávaní veci v Kongrese sa zistilo, že agentúra FDA schválila
tento liek bez akýchkoľvek kontrolovaných klinických štúdií.
O tejto tragédii sa píše v knihe Thomasa Moora Smrtiaca medicína (Deadly Medicine), ktorú by si mal prečítať každý. Farmaceutický výskum uviazol na ďalšom mŕtvom bode, zatiaľ čo vitamíny
a esenciálne živiny, ako účinnú a bezpečnú alternatívu, konvenčná medicína naďalej zaháňala na okraj spoločnosti a obmedzovala regulačnými opatreniami.
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Nutričná terapia bola v Amerike „nevlastným dieťaťom”, lenže
v Európe bola situácia ešte horšia. Ak ste chceli poslať fľaštičku
s 1000 mg tabletkami vitamínu C do Nemecka, colníci vám ju vrátili, pretože pilulky vitamínu C s obsahom nad 500 mg sa považovali za lieky. Tak to vyzeralo na konci 20. storočia. Len s prihliadnutím na tieto okolnosti dokáže človek naozaj doceniť etapy a
prekážky, ktoré sme medzičasom prekonali. V ďalšej časti knihy
vám celý priebeh opíšem z osobnej skúsenosti.
1. míľnik: Prevratný objav
Prvý krok pri zvládnutí srdcovocievnych ochorení je objav spojitosti medzi lipoproteínom (a) a vitamínom C. V ľudskom tele sa
tvorí rizikový faktor lipoproteín (a), čím sa má kompenzovať
absentujúca vlastná tvorba vitamínu C. Následkom toho zomiera
na srdcové a mozgové infarkty každý druhý človek, kým srdcovocievne ochorenia v živočíšnej ríši sú v podstate neznáme. Tento
objav podnietil môj záujem o výskum vitamínov.
Do roku 1991 som ukončil práce na koncepcii. Načrtol som ju
v dvoch vedeckých článkoch: Riešenie záhady kardiovaskulárnych
ochorení u ľudí a Ucelená teória kardiovaskulárnych ochorení
odstráni ICHS ako príčinu mortality u ľudí. Prvý raz obsahovali
vedecké argumenty na prospech názoru, že srdcovým a mozgovým infarktom sa dá predchádzať a že srdcovocievne ochorenia sa
dajú vykoreniť. Linusa Paulinga, ktorý podporil tieto ďalekosiahle
závery, som uviedol ako spoluautora.

2. míľnik: Nové chápanie podstaty srdcovocievnych
ochorení
V tejto knihe sa podrobne rozoberá nové chápanie príčiny srdcovocievnych ochorení. Prvotnou príčinou nie je vysoký cholesterol
či strava s vysokým obsahom tukov. Tieto faktory sa stávajú rizikovými len vtedy, ak už stenu tepien oslabil nedostatok vitamínov – inak nie. Znamienko rovnosti som v podstate položil medzi
srdcovocievne ochorenie a včasnú formu choroby námorníkov
skorbut.
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Tiež sa ozrejmilo, že aterosklerotické pláty sa nám v tepnách
netvoria náhodou. Tvoria jednoducho akési „lešenie”, ktoré príroda používa na stabilizáciu a opravu steny krvných ciev, oslabených nedostatkom vitamínov. Nová vedecká téza tiež vysvetľuje,
prečo dostávame infarkt srdca a nie nosa či uší. Zároveň som
potvrdil, že priebeh väčšiny dnes známych vrodených porúch,
ktoré sú rizikovými faktormi srdcovocievnych ochorení − vrátane
vysokého cholesterolu, hladiny triglyceridov a homocysteínu − sa
dá zmierniť príjmom vysokých dávok vitamínov.
Prirodzene, nové vedecké východiská, ktorými sa dalo vysvetliť
toľko nevyriešených záhad zdravotného problému číslo jeden,
nemohli zostať bez povšimnutia. Farmaceutickým spoločnostiam
a medicínskym kapacitám bolo jasné, že cholesterolová dogma
by mohla utŕžiť fiasko a obrovský trh s liekmi na predpis by sa
mohol zrútiť. Čas, za ktorý by sa to stalo, závisel od jediného faktora: Ako rýchlo sa rozšíri objav o spojitosti medzi skorbutom a
srdcovými chorobami po svete. V roku 1990 sa začal gigantický
zápas o verejnú percepciu. Gigantický preto, lebo o prežitie bojoval farmaceutický priemysel, ktorému šlo o bilióny dolárov.
Hneď sa však ozvali aj iné hlasy. Ako jeden z prvých sa povzbudivo vyjadril Dr. Valentin Fuster, vtedajší šéf kardiológie na Harvardovej lekárskej fakulte a neskorší prezident Americkej kardiologickej asociácie (American Heart Association). Už v roku 1992
mi Dr. Fuster napísal: „Mohli by ste mať pravdu vo svojich predpovediach o úlohe vitamínu C pri srdcovocievnych ochoreniach.”
Spomenul, že jeho oddelenie sa pustí týmto smerom výskumu.
Žiaľ, neskôr mi výsledky neoznámil.

240

11 ODSTRÁNENIE SRDCOVÝCH CHORÔB

3. míľnik: Mediálna udalosť, ktorá znamenala obrat
Ďalší posun vpred znamenala kľúčová podpora médií vitamínom
a nutričnej terapii. Reportáž Skutočná moc vitamínov s vyobrazením na titulnej strane časopisu TIME z apríla 1992 sa zrodila na
podnet medzinárodnej konferencie o vitamínoch, konala sa
v Newyorskej akadémii vied vo februári toho istého roku. Na konferencii predniesli príspevky mnohí vedci. Mal som tú česť byť
jedným z nich. Informoval som o našom novom chápaní podstaty
srdcovocievnych ochorení, nevynímajúc kľúčovú rolu vitamínov
pri ich prevencii.
Po desaťročiach zaujatosti a bojkotovania vitamínov v médiách
TIME prelomil ľady. Nikdy viac už automaticky nezmietli zo stola
štúdie dokazujúce priaznivé účinky vitamínov pri prevencii mnohých chorôb. Len niekoľko týždňov po vyjdení článku v časopise
TIME sa do pozornosti obyvateľstva celej Ameriky dostala epidemiologická štúdia, ktorú viedol Dr. James Enstrom so spolupracovníkmi na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. Dokazovalo sa
v nej, že práve dlhodobým dopĺňaním vitamínu C, čo je v rozpore
s typickou stravou Američanov, sa dá znížiť výskyt srdcových chorôb takmer o polovicu. Nevídaná medializácia, dokonca
pozitívne naladená, zrazu spôsobila pozitívnu zmenu vo vnímaní vitamínov, čo našlo odozvu na celom svete.
Dnes, po vyše desaťročí, ešte
vždy zúri „mediálny boj" týkajúci sa priaznivých zdravotných
účinkov vitamínov, pričom
urputná opozícia organizovaná
spoločnosťami na výrobu liekov
stráca pôdu pod nohami.

časopis TIME, apríl 1992
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4. míľnik: Nová legislatíva zaručuje voľný prístup
k vitamínom
Zo spätného pohľadu je rok 1992 vskutku pozoruhodný. 2. júla
1992 sme spolu s Linusom Paulingom usporiadali tlačovú konferenciu v San Franciscu, kde sme vyhlásili Výzvu na medzinárodné vedecké úsilie o odstránenie srdcových chorôb. Naše
posolstvo bolo jednoduché, no pôsobivé: Vedecký základ a
prostriedky na skoncovanie so srdcovými chorobami, ktoré sú
príčinou smrti číslo jeden v industriálnych krajinách (podrobnosti
nájdete v 12. kapitole), sú k dispozícii.
Iba zopár týždňov po tomto verejnom vyhlásení agentúra FDA,
silne ovplyvnená farmaceutickým priemyslom, vyrazila do ďalšieho
útoku proti vitamínom. Cieľom bolo prijať legislatívu, podľa ktorej
by vitamíny a ďalšie esenciálne živiny boli len na lekársky predpis.
Prečo začala FDA tento boj v roku 1991 a prečo bol práve tento
útok proti výživovým doplnkom najsilnejší, aký sa kedy viedol?
Odpoveď dáva táto kniha: Keby epidémiu srdcovocievnych
ochorení vyriešili vitamíny, zrútil
by sa trh s liekmi na predpis
v hodnote stámiliárd dolárov
ročne. Lenže obyvatelia Ameriky
povedali týmto zámerom „nie” a
obhájili si právo na zdravie (pozri
podrobnosti v rámčeku na s. 243).

Zákon o výživových doplnkoch
a zdravotnej osvete (DSHEA)
z r. 1994 zaručuje voľný prístup
k vitamínom.
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V auguste 1994 Kongres USA
jednomyseľne schválil legislatívu,
ktorou sa zachoval voľný prístup
k vitamínom a ďalším esenciálnym živinám. Toto víťazstvo
v boji za slobodné užívanie
vitamínov má skutočne historický
rozmer a význam, pretože otvorilo cestu podobným víťazstvám v
iných krajinách a napokon aj na
celom svete. Prispeli k tomu
mnohí ľudia, najvýznamnejším

11 ODSTRÁNENIE SRDCOVÝCH CHORÔB

Najzdrvujúcejšia porážka v histórii FDA
Je fakt, že takmer všetci „experti” Úradu pre potraviny a lieky (Food and
Drug Administration, FDA) sú finančne prepojení s farmaceutickými spoločnosťami, a sú nástrojom v rukách farmaceutického priemyslu. Bolo zrejmé,
že milióny Američanov, ktorí sa desaťročia tešili priaznivým zdravotným
účinkom vitamínov, nepochopia, prečo by sa mal obmedzovať voľný prístup k vitamínom a prečo by sa mali esenciálne živiny predávať iba na predpis. V snahe zakryť skutočný cieľ, čiže protekcionistické zákony na ochranu
trhu s liekmi, použil FDA kamufláž, aby neetické plány obyvatelia Ameriky
zhltli aj s navijakom:
• „Ochrana spotrebiteľa”: Vo frontálnej kampani zameranej na širokú
verejnosť sa FDA pokúsila v mene farmakokartelu presvedčiť milióny
Američanov, že vitamíny a ďalšie naturálne terapie musia byť na predpis, aby sa verejnosť uchránila pred „predávkovaním”. Demagogická
povaha tejto kampane vyšla najavo po zverejnení štatistiky: v období od
1983 do 1990 nezomrela na užívanie vitamínov, prípadne iných esenciálnych živín, v USA ani jedna osoba. Naproti tomu počas toho istého
obdobia zomreli státisíce Američanov užívajúcich lieky na predpis, ktoré
schválila tá istá agentúra − čiže FDA!
• „Internacionalizácia”: FDA sa v záujme výrobcov liekov pokúšala obmedziť užívanie vitamínov zavádzajúcim argumentom, že si to vyžadujú
„medzinárodné obchodné štandardy”. Tieto pohoršujúce „štandardy”
určilo Nemecko a iné európske krajiny, kde pilulky s 1 gramom vitamínu
C zaradili medzi lieky na predpis a aminokyseliny sa dostali na „čierny
zoznam”.
Takto sa v mene výrobcov liekov pokúsila FDA zrušiť dve z najzákladnejších ľudských práv − právo vlastnej voľby typu zdravotnej starostlivosti a
slobody prístupu k zdravotným informáciám.
Ľudia v Amerike však nemali záujem ani o „ochranu spotrebiteľov” pred
vitamínmi, ani o „internacionalizáciu” a návrat do „temného veku medicíny”. „V najväčšom hnutí od vojny vo Vietname” (citát z Newsweeku), si
Američania prostredníctvom politických zástupcov obhájili právo na zdravie pred FDA a finančnými záujmami farmaceutického priemyslu.
V auguste 1994 Senát a Snemovňa reprezentantov Kongresu USA jednomyseľne schválili Zákon o výživových doplnkoch a zdravotnej osvete
(DSHEA).
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dielom však milióny Američanov, ktorí dali svojim politickým
zástupcom jasne najavo, že musia mať slobodný prístup k
vitamínom dnes − a aj v budúcnosti!
Medicínsky prielom vo výskume vitamínu C a srdcových chorôb
dal nielen podnet na boj, ale pomohol ho aj vybojovať do
víťazného konca.

5. míľnik: Prevratné vedecké poznatky sa stávajú
všeobecne dostupnými
Mocný vplyv medicínskeho prielomu súvisí najmä s tým, že
priamo vplýva na zdravie a životy miliónov ľudí. Preto o ňom
treba hovoriť jazykom zrozumiteľným pre všetkých. Moje populárno-náučné knihy o zdraví − vrátane knihy, ktorú práve držíte
v rukách − sú napísané tak, aby každý nové poznatky pochopil a
hneď ich aj využil.
Prečo bol tento krok taký významný? Pred sto rokmi objavili baktérie ako príčinu nákazlivých ochorení, muselo však uplynúť niekoľko desaťročí, kým vyvinuli prvé antibiotiká a vakcíny.
Pri tomto prevratne novom prístupe k srdcovocievnym ochoreniam už nie je potrebný taký dlhý čas. Vitamíny a ďalšie esenciálne živiny, ktoré môžu riešiť epidémiu srdcovocievnych ochorení, sú dnes k dispozícii každému. Čas potrebný na zvládnutie
tejto epidémie závisí od jediného hlavného faktora: Času potrebného na rozšírenie posolstva o priaznivých zdravotných účinkoch
vitamínov.
Z mojich kníh už načerpali silu milióny ľudí a prevzali väčšiu zodpovednosť za svoje zdravie. Nerozprávajú o nich len rodinným
príslušníkom a priateľom, ale aj lekárom a posielajú ich svojim
politickým zástupcom.
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Šírenie nových informácií má ďalekosiahle následky: Popredné
lekárske školy zaradili dietológiu do učebného programu a liečba
výživou sa stala akceptovanou formou liečby pre troch zo štyroch
ľudí. Na rozdiel od roku 1992 dnes chodí viac ľudí k lekárom a iným
zdravotným profesionálom, ktorí využívajú naturálne terapie, ako
ku konvenčným lekárom. Pritom sme spomenuli len zopár skutočností svedčiacich o dramatickej transformácii zdravotnej starostlivosti v posledných desaťročiach.

6. míľnik: Celulárna medicína − základ nového systému
zdravotnej starostlivosti
Odhalenie povahy srdcovocievnych ochorení bol teda len začiatok.
V priebehu ďalšieho výskumu sa ukázalo, že väčšina dnešných najrozšírenejších chorôb má spoločného menovateľa: dlhodobý nedostatok vitamínov. Nadišiel čas, aby sa nové poňatie sformulovalo
do podoby široko koncipovanej vedeckej koncepcie celulárnej
medicíny, základu novej éry zdravotnej starostlivosti.

Celulárna medicína

verzus
zubár

kardiológ

gynekológ
O zdraví a chorobe v našom tele sa rozhoduje
nie na úrovni orgánov,
ale na úrovni miliónov
buniek.

konvenčná medicína
neurológ

gastroenterológ

urológ

ortopéd
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Celulárna medicína ako nová zdravovedná koncepcia obsahuje tri
hlavné prvky, ktorými sa líši od konvenčnej medicíny:
1 . Bunky verzus orgány: O zdraví a chorobe sa nerozhoduje
na úrovni orgánov, ale na úrovni miliónov buniek, z ktorých sa
orgány skladajú. Dlhodobý deficit vitamínov a ďalších biokatalyzátorov bunkového metabolizmu v strave je najčastejšou
príčinou chybného fungovania buniek a chorôb.
2 . Príčina verzus príznaky: Väčšina farmaceutických prípravkov
je orientovaná na symptómy. Konvenčná medicína si závislosťou na farmakoterapii zužuje možnosti prevencie, liečby východiskových príčin, prípadne odstránenia chorôb. Celulárna medicína sa výrazne odlišuje v tom, že jej cieľom je skorigovať
narušený metabolizmus buniek, čo umožňuje účinnú prevenciu,
liečbu a napokon aj odstránenie choroby.
3 . Pacient s kontrolou v rukách verzus pacient v područí
závislosti: Celulárna medicína nielenže umožňuje miliónom
pacientov spoznať príčiny chorôb, ale dáva im aj možnosť
nápravy presne určenými vitamínmi a esenciálnymi živinami.
Konvenčná medicína sa často uchyľuje k latinským výrazom,
aby znemožnila pacientom pochopiť príčinu choroby. Vytvára
závislosť na liečebných prostriedkoch, ktoré núkajú spoločnosti
na výrobu liekov. Naproti tomu celulárna medicína poučí
pacienta o základných telesných funkciách, prvotných príčinách a základných terapeutických možnostiach prevencie a
korekcie. Ukazuje cestu miliónom pacientom, ako vyviaznuť
z mŕtveho bodu, na ktorom ustrnula medicína založená na farmakoterapii.
Celulárna medicína sa nielenže stala vedeckým základom všeobecnej dostupnosti zdravia pre milióny pacientov, ale aj umožňuje realizovať účinné a nenákladné opatrenia v oblasti verejného zdravia v mnohých krajinách. Celulárna medicína sa
prakticky stala synonymom celosvetovej transformácie z medicíny orientovanej na zisk na zdravotnú starostlivosť orientovanú
na pacienta.

246

11 ODSTRÁNENIE SRDCOVÝCH CHORÔB

Po odhalení podstaty srdcovocievnych ochorení sa ďalším míľnikom celulárnej medicíny stáva cieľ identifikovať prirodzené prostriedky na zvládnutie rakoviny. Detailné poznanie fungovania
buniek opäť dláždi cestu, aby diagnóza „rakovina” už viac nebola
pre pacientov ortieľom smrti. Aj o tento objav sa vedie ťažký
zápas, pretože nevyhnutne povedie k zničeniu jedného z najvýnosnejších farmaceutických trhov, a to trhu s toxickými liekmi na rakovinu (chemoterapeutikami) a aj trhu s liekmi, ktoré sa predpisujú
na zmiernenie zdravotných poškodení, ktoré nutne sprevádzajú
podávanie protirakovinových liekov.
Podrobnosti o nových poznatkoch celulárneho výskumu rakoviny
presahujú záber tejto knihy. Nájdete ich v mojej knihe Rakovina
(Cancer), prípadne na webovej stránke o výskume www.drrat
hresearch.org. Tieto a ďalšie otázky sú predmetom bádania na
našom Výskumnom ústave celulárnej medicíny (Cellular Medicine
Research Institute) v Kalifornii.
Na základe prevratných objavov, o ktorých hovorí táto kniha,
sme zostavili naturálne ozdravovacie programy, dnes sú už k dispozícii na celom svete. Medicínske poznatky sú zároveň dostupné
na internete. Webová stránka www.drrath.com sa v súčasnosti
stáva vedúcim internetovým zdrojom naturálno-zdravotných
informácií.
Pochopiteľne, že prevrat takých rozmerov vyvolal hromadné
reakcie farmaceutického priemyslu. Musel si predsa obhajovať
záujmy v hodnote biliónov dolárov, o ktoré vlastne ide. Tieto
reakcie sa stručne dajú vyjadriť ako „bojuj s tým” a „využi to”.
Farmaceutický priemysel sa pustil do rozhodného boja proti
poznatkom na dosiahnutie zdravia prirodzenou cestou, čo sa
prejavilo snahou o presadenie „protekcionistických zákonov”, a
to nielen v USA, ale aj na celom svete. Keďže trvá niekoľko rokov,
kým sa niečo také presadí, niektoré farmaceutické spoločnosti sa
rozhodli v medziobdobí tento prevrat ekonomicky zúročiť. Ich
trestuhodný komplot, aby mohli diktovať a fixovať ceny surovín
na výrobu vitamínov, je dnes známy ako „vitamínový kartel”.
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7. míľnik: Vitamínový kartel
Koncom minulého storočia najväčšie spoločnosti na výrobu liekov a
výživových doplnkov, vrátane Hoffmann-La Roche, BASF, RhônePoulenc, Archer Daniels Midland (ADM), Takeda a ďalších nadnárodných spoločností, sa priznali z vytvorenia takzvaného „vitamínového kartelu”, ktorý zafixoval ceny surovín na výrobu
vitamínov. Takmer desaťročie sa spreneverovali voči stámiliónom
ľudí na celom svete, ktorí museli platiť umelo nadsadené ceny za
vitamíny a niektoré iné esenciálne živiny. Ministerstvo spravodlivosti USA vyhlásilo, že tento vitamínový kartel je najväčší doposiaľ
odhalený kartel a označilo ho za „ekonomické sprisahanie”. Hoffman-La Roche, BASF a ďalší členovia kartelu súhlasili, že zaplatia
Spojeným štátom pokutu vo výške viac ako miliardy dolárov za
spáchanie tohto deliktu.
Trúfalosť kriminálnych praktík a rozsah podvádzania spotrebiteľov sa stali stredobodom pozornosti médií na celom svete, nikto
však nepoložil rozhodujúcu otázku: Kto alebo čo iniciovalo sformovanie takého celosvetového kartelu? Zosúladená trestná činnosť tohto charakteru sa na scéne nevynorí len tak z ničoho nič.
Je výsledkom chamtivosti spoločností a priamym následkom udalostí, ktoré sľubovali finančné výhody zločinným sprisahancom.
Tieto výhody vysoko prevážili nad akýmkoľvek rizikom pristihnutia.
Dôvodom vzniku nelegálneho vitamínového kartelu boli prevratné vedecké poznatky o vitamínoch a prevencii srdcovocievnych ochorení, o ktorých pojednáva táto kniha. Už začiatkom
roka 1990 som o svojich objavoch informoval firmu Hoffmann-La
Roche. 2. júna 1990 som zaslal profesorovi Jürgenovi Drewsovi,
šéfovi celosvetového výskumu v Hoffmann-La Roche a členovi
predstavenstva, resumé objavu, že srdcové a mozgové infarkty
vznikajú, rovnako ako skorbut, práve následkom nedostatku
vitamínu C.
Hoffmann-La Roche je hlavný producent suroviny na výrobu vitamínu C na svete. Vedenie Hoffmann-La Roche si okamžite uvedomilo, že objavom sa oživí medzinárodný dopyt po vitamíne C a
vznikne trh s týmto, ako aj s inými vitamínmi v hodnote niekoľ248
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kých miliárd dolárov. Aby odo mňa získali ďalšie informácie,
vedúci pracovníci Hoffmann-La Roche podpísali dohodou o
mlčanlivosti a pozvali ma, aby som prednášal o novom poňatí
srdcových chorôb v ich celosvetovej centrále v Bazileji vo Švajčiarsku. Hoffmann-La Roche sa však napokon rozhodla nepropagovať tento medicínsky výdobytok − aj napriek tomu, že ocenila
jeho platnosť. Písomne mi to zdôvodnili tak, že Hoffmann-La
Roche nechce niesť náklady na šírenie takéhoto chápania srdcových chorôb aj za svojich konkurentov a nechce vytvárať vnútornú konkurenciu ostatným sekciám interného farmaceutického
výskumu, napríklad liekom na znižovanie cholesterolu.

Moja korešpondecia
s Hoffmann-La Roche
v roku 1990.
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Farmaceutická spoločnosť, ktorá odmietla propagovať prevratný
medicínsky výdobytok, ktorý mohol zachrániť milióny životov, sa
chytro zorientovala, rozhodla sa spriahnuť s inými spoločnosťami
a vytvoriť vitamínový kartel, aby revolučné poznatky využili vo
svoj prospech. Hoffmann-La Roche očividne vyzvala spoločnosti
BASF, Rhône-Poulenc, Takeda a ďalších výrobcov surovín na
výrobu vitamínov, aby sa na celosvetovej úrovni zapojili do trestuhodnej dohody o cenách. Podvodne nahonobené zisky, ktoré
za posledných desať rokov získali kriminálnymi praktikami,
dosiahli azda aj stámiliardy dolárov. V porovnaní s tým sú pokuty, ktoré museli spoločnosti zaplatiť, bezvýznamné.
Nestačí, že farmaceutické spoločnosti boli súdne stíhané štátom
za ujmy spáchané v jednotlivých krajinách, ale v prvom rade mali
proti nim podať hromadnú súdnu žalobu spotrebitelia na celom
svete. Poškodili totiž milióny ľudí dvojnásobne: po prvé, vedome
odmietli propagovať a šíriť životne dôležité informácie o užívaní
vitamínov na prevenciu srdcových chorôb, a tým za posledných
desať rokov zapríčinili miliónom kardiakom smrť, ktorá nebola
nutná. Po druhé, spôsobili stámiliónom ľudí finančnú ujmu −
doslova každému užívateľovi vitamínov na planéte.
Moja korešpondencia s vedením Hoffmann-La Roche dokazuje,
že ich vyhlásenia, ako aj tvrdenia iných zástupcov spoločnosti, že
vedenie nevedelo o trestnej činnosti, sú lož. Opak je pravdou,
vedenie spoločnosti nielenže o kriminálom počínaní vedelo, ale
ho aj organizovalo. Zodpovední vedúci pracovníci by preto mali
byť súdne stíhaní a mali by byť za svoje konanie braní na zodpovednosť.
I keď to môže ešte nejaký čas trvať, dnes už je predsa len viditeľný
prínos v jednom smere. Všetky spoločnosti sa priznali k trestnej činnosti. Každý preto môže nazvať tieto spoločnosti a ich čelných
predstaviteľov pravým menom − označiť ich za kriminálnikov, ktorí
sa od pouličného zlodeja líšia len závažnosťou trestných činov.
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8. míľnik: Obhájenie naturálnych prístupov k zdraviu pred
farmaceutickým kartelom
Základnou stratégiou globálneho farmaceutického kartelu bolo
totálne potieranie výdobytkov, zdokumentovaných v tejto knihe,
a to všemožnými prostriedkami. Mal primárny cieľ − a stále má –
dosiahnuť celosvetový zákaz šírenia podobných naturálno-zdravovedných informácií a naturálnych terapií.
Farmaceutický priemysel boj o zaradenie vitamínov medzi lieky
na predpis v USA prehral, preto sa rozhodol zmobilizovať na
medzinárodnom poli. V roku 1995 začal globálnu kampaň na
zakázanie všetkých zdravovedných informácií o vitamínoch a ďalších naturálnych, nepatentovateľných terapiách zo zákona. Za
týmto účelom dokonca zneužíva medzinárodné politické inštitúcie, napríklad Európsky parlament a Komisiu Codex Alimentarius
pri OSN.
Plány farmakokartelu v súvislosti s Codexom sú zúfalou snahou
medzinárodného farmaceutického priemyslu zabezpečiť si prežitie v podobe, v akej ho poznáme dnes. Ak celosvetový boj prehrá
− ako tomu bolo v USA − vitamíny sa začnú prijímať na celom
svete ako účinný prostriedok prevencie a liečby, budú mať z nich
osoh milióny ľudí a výrazne znížia výnosy na trhoch s farmaceutickými prípravkami.
Farmaceutický kartel už takmer desať rokov koordinuje svoje
plány s Codexom v Nemecku, ktoré bolo až donedávna hlavným
vývozcom farmaceutických výrobkov. Na schôdzkach za „zatvorenými dverami” sa usiloval prostredníctvom OSN presadiť svoje
plány na celosvetový zákaz vitamínových terapií, lenže bez úspechu. Spoločne s pacientmi a priateľmi našej Aliancie zdravia sa
nám opakovane podarilo prekaziť tieto neškrupulózne snahy.
V rokoch 1996, 1998, 2000, 2001 a 2002 sa bezohľadné zámery
na obmedzenie slobôd týkajúcich sa zdravia na celom svete stali
predmetom rokovaní na stretnutiach Codexu v Berlíne. Hlavný
dôvod, prečo sa im plány nepodarilo presadiť, boli naše protesty.
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Snímky z nášho Boja za slobodné užívanie vitamínov (zhora nadol):
Codex 2000: zhromaždenie v Berlíne; Codex 2001: 200 miliónov
e-mailov za slobodné užívanie vitamínov; parlament EÚ v r. 2002:
Dr. Rath odovzdáva petíciu za slobodné užívanie vitamínov podpredsedovi Európskeho parlamentu; Codex 2002: sympózium o naturálnom zdraví v Berlíne.
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Mali rozmanitú formu, vrátane zhromaždení, zdravotných konferencií, otvorených listov v novinách, informácií rozosielaných
poštou, listov od pacientov delegátom stretnutí Codexu a mnohých ďalších akcií. Zvlášť účinné boli petičné výzvy v e-mailových
kampaniach. V roku 2002 prekročil počet e-mailov rozoslaných
na celom svete členom Codexu, politikom a vládam, ktoré podporovali plány farmakokartelu, 650 miliónov.
Spoločnosti na výrobu liekov sa súčasne usilovali zneužiť národné
parlamenty aj regionálne inštitúcie. Len prednedávnom vyvinuli
tvrdý nátlak na európsky parlament a Európsku komisiu. V ten
marcový deň v roku 2002, keď sa volilo, či sa obmedzí naturálny
prístup k zdraviu Euroobčanov, prišlo do Parlamentu EÚ toľko protestných e-mailov, že sa zrútil systém – prvý raz v celej jeho histórii.
Čo sme protestmi dosiahli? Veľa! Predovšetkým sme zmarili realizáciu neetických plánov farmakokartelu na celosvetový zákaz
naturálnych terapií. Ďalej sa nám podarilo presvedčiť delegátov
Codexu z Juhoafrickej republiky a iných, prevažne rozvojových
krajín, že podporovaním plánov farmakokartelu nevyriešia, ale
naopak zhoršia zdravotné problémy vo svojich krajinách a zvýšia
závislosť na farmakokartele.
Najvýznamnejší prínos však je, že sa o týchto bezohľadných plánoch dozvedeli milióny ľudí, medzi nimi aj vedci, lekári a politici.
Mohli odhaliť klamlivú dymovú clonu „ochrany spotrebiteľa” a
„štandardov obchodovania”, ktorú farmakokartel zosnoval ako
zámienku na svoje protekcionistické zákony.
Mnoho ráz som počas týchto rokov robil prezentácie na dané
témy. Prihováral som sa miliónom obyvateľov Ameriky, Ázie,
Afriky a Európy. Hovoril som v mene dnešnej generácie i v mene
generácií, ktoré ešte len prídu. Majú jedno spoločné: Bezcharakterné plány farmakokartelu bezprostredne a nepriaznivo vplývajú
na ich zdravie a život, a mnohí o tom ani netušili.
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Keď sa jedného dňa bude písať história hnutia za ľudské práva a
slobody v oblasti zdravia, bude sa hovoriť práve o rokoch, keď
bolo hnutie za slobodu najviac ohrozené. Nepýtam sa vás, kde
ste po celé tie roky boli. Možno až pri čítaní tejto knihy sa prvý
raz dozvedáte o neetických plánoch farmakokartelu. No pýtam
sa teraz, keď už o nich viete: „Ako sa k tomu postavíte?”
Jedno je jasné, ak sa v záujme vlastného zdravia neozvete, farmaceutickým záujmovým skupinám sa ešte vždy môže podariť zvrátiť všetko, čo sme doteraz dosiahli. Po prečítaní tejto knihy už
nebudete môcť povedať, že ste o tom nevedeli.

V máji 2001 mi Americká asociácia preventívnej medicíny udelila
cenu Bašta slobody (Bulwark of Liberty Award) „ako prejav uznania za mimoriadne úsilie o napredovanie náuky o výžive, šírenie
informácií medzi verejnosťou o priaznivých zdravotných účinkoch
živín a ukončenie vládnej cenzúry zdravotných informácií”.
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9. míľnik: Budovanie Aliancie zdravia
Niet pochýb, že dochádza k zmenám v zdravotnej starostlivosti
na celom svete. Zhodou okolností sa to deje práve na rozhraní
druhého a tretieho tisícročia. Milióny ľudí precitajú s vedomím, že
sú závislí od klamlivej zdravotnej koncepcie, ktorá je sotva niečím
iným ako ilúziou. Neprekvapuje, že odhalenie skutočnej podstaty
tohto podvodu trvalo tak dlho. Tí, čo z tohto klamstva finančne
ťažia, čiže farmaceutický priemysel, robia všetko, aby situáciu
zahmlili. Informácie v tejto knihe sa stali rozhodujúcim činiteľom,
vďaka ktorému pravda vyšla na povrch. Teraz, keď už viac nie je
možné ututlať vedecké fakty, pacienti a profesionálni zdravotníci
využívajú tieto prevratné poznatky pri naturálnej zdravotnej starostlivosti. Desaťtisíce ľudí už pracujú v našej Aliancii zdravia, aby
zaviedli nový systém zdravotnej starostlivosti − všade vo svete.
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Prečo potrebujeme Alianciu zdravia Dr. Ratha
Vo svete, kde sa stal sektor zdravotnej starostlivosti monopolom
pre tých, čo zarábajú na pokračovaní choroby, by ste nemali očakávať, že vám zdravie zabezpečia dobrovoľne. Vy sami si musíte
obhájiť zdravie pred finančnými záujmami a bojovať za právo na
zachovanie zdravia.
Ak si myslíte, že toto vyhlásenie je prisilné, pouvažujte o histórii
Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization,
WHO), ktorá je dnes najväčšou zdravotníckou organizáciou na
svete. Tento orgán založili v roku 1948 na zlepšenie zdravotného
stavu obyvateľstva v celosvetovom meradle. Až do začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia sa WHO pri napĺňaní zámeru sústreďovala na šírenie informácií o zdravotnom význame výživy, vrátane
vitamínov a ďalších esenciálnych živín.
Farmaceutickému kartelu trvalo niečo vyše desaťročia, kým prenikol do tohto celosvetového orgánu a pretvoril ho na jeho pravý
opak. Posledných vyše 40 rokov teda WHO slúži ako nástroj farmaceutického priemyslu a jeho úsilia rozšíriť globálny trh s liekmi.
Zneužijúc WHO, farmakokartel najprv vytlačil na okraj výživové
programy a šírenie zdravotnej osvety o výžive, a teraz dokonca
proti nim otvorene bojuje, jednak prostredníctvom Komisie Codex
Alimentarius, jednak inými prostriedkami. S tým istým cieľom farmakokartel prenikol do rezortov zdravotníctva a ich rozhodovacích orgánov vo všetkých krajinách.
Z toho vidno, že okamžitá zmena je naozaj nevyhnutná. Je tiež
zrejmé, že by nebolo múdre čakať od takto vyprofilovaných ustanovizní, aby samy od seba nastolili zmenu. Nemôžu to urobiť, ak
sa od základu nezmenia.
Preto som sa rozhodol vytvoriť alianciu ľudí, ktorí si chcú zlepšovať vlastné zdravie a zdravie iných ľudí vo svojom okruhu, ako aj
v celej krajine. Túto organizáciu som nazval Aliancia zdravia
Dr. Ratha.
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Ciele Aliancie zdravia Dr. Ratha
Naša aliancia sa venuje štyrom hlavným oblastiam činnosti:
1. Zlepšovanie vlastného zdravia a zdravia druhých na základe využitia objavov celulárnej medicíny, opísaných v tejto
knihe.
2. Podpora výskumu v oblasti zdravia prirodzenou cestou a
celulárnej medicíny: Náš Výskumný ústav celulárnej medicíny sa
nepretržite usiluje dokumentovať priaznivé zdravotné účinky vitamínov a ďalších živín, nenahraditeľných pri optimálnom fungovaní buniek.
3. Podpora zdravotného vzdelávania na komunitnej aj celoštátnej úrovni: Keďže televízia a ostatné masovokomunikačné
prostriedky sa zdráhajú vzdať nadmieru výnosných vzťahov s farmaceutickým „biznisom s chorobou”, zostáva jediný spôsob:
Vy sami môžete pomôcť šíriť tieto informácie na záchranu ľudských životov. Nabádame vás, aby ste svoju obývačku či inú
vhodnú miestnosť premenili na „konzultačné stredisko” celulárnej
medicíny.
4. Uchránenie práv a slobôd týkajúcich sa zdravia pred spreneverou v záujme farmaceutického „biznisu s chorobou”:
Sem patrí aj naše predsavzatie zabrániť prijímaniu legislatívy − či
už domácej alebo medzinárodnej − ktorá nás oberá o možnosť
rozhodovať o svojom zdraví a o slobodný prístup ku všetkým
zdravotným informáciám.
Členmi Aliancie zdravia sú zväčša pacienti, ktorí na vlastnej koži
desaťročia zažívali bezvýchodiskovosť konvenčnej medicíny.
Vďaka výskumu vitamínov a špecifických prípravkov celulárnej
medicíny môžu títo pacienti opäť viesť plnohodnotný život.
Tisícky pacientov v Európe, Amerike a na ďalších svetadieloch sú
dôkazom, že nový systém zdravotnej starostlivosti sa už stáva
skutočnosťou.
Nepozývam však do našich radov len pacientov. Bez ohľadu na to, čím
ste a kde žijete, ak chcete prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie a
pomôcť zlepšiť zdravie druhých, pripojte sa k nám.
257

PREČO ZVIERATÁ NEDOSTANÚ SRDCOVÝ INFARKT, ALE ĽUDIA ÁNO

Kde získate ďalšie informácie
o bunkovom zdraví
Naozajstné zdravie sa začína vedomosťami. Ak neviete, ako funguje vaše telo a ako majú správne fungovať telové bunky, nedokážete si zachovať zdravie. Nebudete sa vedieť zorientovať, keď
budete musieť riešiť najdôležitejšiu otázku svojho života, čiže svoje
zdravie, a pre vlastnú nevedomosť zostanete závislými na tých, ktorí
podporujú farmaceutický „obchod s chorobou” na úkor vášho zdravia.
Toto sa dá pomerne ľahko zmeniť. Potrebujete si len osvojiť základy
celulárnej medicíny a prevencie chorôb prirodzenou cestou. Čítaním tejto knihy už robíte prvý dôležitý krok. Máte sa však čo ešte
učiť.

Pozývam vás na jeden z našich študijných seminárov o bunkovom
zdraví. Sú určené pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť viac − pre ľudí, ako
ste vy sami. Dozviete sa o priaznivých zdravotných účinkoch mikronutrientov na udržiavanie zdravia, aj ako môžete tieto poznatky
uplatniť na sebe a iných. Na seminári tiež získate informácie o najbežnejších úskaliach konvenčnej medicíny založenej na farmakoterapii.
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Na seminári o bunkovom zdraví sa obohatíte o vedomosti, ktoré
potrebujete, aby ste vzali zdravie do vlastných rúk. Nové vedomosti
vám umožnia stať sa konzultantom naturálnej zdravotnej starostlivosti.
Účasťou na našich seminároch získate osvedčenie Konzultant pre
bunkové zdravie, čo svedčí o tom, že ste ochotní odovzdávať a šíriť
vedomosti o zdraví prirodzenou cestou medzi inými ľuďmi a usmerňovať ich na ceste k optimálnemu zdraviu.
Podrobnosti nájdete na našej webovej stránke
www.drrathresearch.org

Konzultačné stredisko si môžete zriadiť u seba doma.
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Vyjadrenia frekventantov našich seminárov o bunkovom zdraví
„Nedovoľte, aby zvíťazil farmaceutický priemysel!”
„Mali by sme povedať aj ostatným o objavoch Dr. Ratha a
o jeho seminároch.“
„Na seminári som sa dozvedel, ako vznikajú choroby a ako sa
im dá predchádzať.”

Čo môžete spraviť hneď
• Dajte kolovať túto knihu medzi svojimi príbuznými, susedmi,
kolegami, priateľmi a dajte ju aj svojmu lekárovi.
• Obráťte sa na miestne noviny, rozhlasové a televízne stanice,
aby ste pomohli šíriť informácie cez médiá.
• Podpíšte Petíciu za slobodné užívanie vitamínov (pozri 12. kapitolu) a nabádajte aj iných, aby ju podporili svojím podpisom.
• Obráťte sa na miestne zastupiteľstvo a ďalších politických
zástupcov. K predloženým materiálom pripojte vlastný komentár a stručný sprievodný list.
Nová éra zdravia ľudí bude založená na poskytovaní zdravotných
informácií, vzdelávania a právomocí najširšej verejnosti. Pacienti
a laici sa stanú naturálno-zdravotnými konzultantmi a budú vznikať konzultačné strediská celulárnej medicíny. Nabádam vás, aby
ste sa stali architektmi nového systému zdravotnej starostlivosti.
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Princípy nového systému zdravotnej
starostlivosti
1. Zdravie je pochopiteľné pre každého. Základné pojmy ľudského zdravia a choroby pochopí každý. Skutočnosť, že milióny
telových buniek pravidelne potrebujú vitamíny a ďalšie nosiče bioenergie, pochopí aj malé dieťa.
2. Zdravie je dosiahnuteľné pre každého. Celulárna medicína a
denný príjem vitamínov a iných nosičov bioenergie umožnia každému uchovať si alebo znovu získať základné fyzické zdravie.
3. Zdravie bez rizika pre každého. Príroda nám sama poskytuje
vitamíny a ďalšie účinné preventívne a terapeutické substancie na
boj proti chorobám. Sú bezpečné pre každého a nemajú žiadne
vedľajšie účinky.
4. Zdravie je finančne dostupné pre každého. Účinné zdravotné
opatrenia na predchádzanie väčšiny najbežnejších chorôb sa dajú
poskytnúť v každej krajine sveta za zlomok dnešných nákladov na
lieky. Zavedením celulárnej medicíny ako zdravotného opatrenia sa
okamžite uvoľnia bilióny dolárov zo súkromných aj verejných zdrojov.
5. Zdravie je ľudské právo. Mať možnosť získať optimálne zdravie
patrí medzi základné ľudské práva. Nijaká farmaceutická spoločnosť
či vláda nemá právo obmedzovať šírenie informácií o priaznivých
zdravotných účinkoch vitamínov a ďalších naturálnych terapií. V každej krajine sveta by mali novelizovať ústavu tak, aby sa zaručila možnosť optimálneho zdravia pre všetkých občanov.
6. Účinná zdravotná starostlivosť sa zameriava na prevenciu.
Lekársky výskum a zdravotná starostlivosť sa v budúcnosti zamerajú na prevenciu a odstránenie chorôb, a nie na terapie, ktorými sa
len zmierňujú príznaky chorôb.
7. Účinná zdravotná starostlivosť sa zameriava na primárnu zdravotnú starostlivosť. Primárna zdravotná starostlivosť, ktorá vychádza z komunity, je kľúčom k účinnej a finančne únosnej zdravotnej starostlivosti v každej krajine sveta. Zdravotní konzultanti a centrá zdravia
v jednotlivých komunitách nahradia neefektívnu a nákladnú medicínu,
ktorá využíva špičkové technológie.
8. Lekársky výskum musí byť pod verejnou kontrolou. Verejné
prostriedky na lekársky výskum by sa mali v prvom rade využívať na
vývoj metód na prevenciu a odstraňovanie chorôb, a nie len na
úľavu symptómov a vytváranie závislostí.
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Poznámky
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