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Tény
Az egészség
bizalom kérdése

KUTATÁSI
EREDMÉNYEINK

A szerzett immunhiányos tünetegyüttes
(AIDS) világméretű járvánnyá és egészségügyi problémává duzzadt. 2012-ben
mintegy 34 millió ember élt együtt világszerte a HIV-vel, az emberi immunhiányvírussal, amely összefügg az AIDS-szel. Az
Egyesült Államokban 1,2 millió HIV-fertőzött van, és évente nagyjából 50.000 új
esetet regisztrálnak. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) becslése szerint
2012-ben világszerte körülbelül 2,2 millió
új HIV-fertőzés történt.

JAMA-tanulmány igazolja:

A mikrotápanyagok segíthetnek
a HIV-fertőzötteknek megelőzni
az AIDS kifejlődését
Az AIDS-re nincs gyógymód. Bár a széles körben elterjedt antiretrovirális (ARV) szerekkel történő kezelés
képes csökkenteni a vírusok számát a vérben, sem a
HIV-fertőzést nem gyógyítja, sem az immunrendszer
állapotát nem állítja helyre, hogy az harcolni tudjon
ez ellen az immunhiányos betegség ellen. Sőt, ezek a
szerek erősen mérgezőek, és gyengítik az AIDS-es
betegek már amúgy is erőtlen immunrendszerét. Ezeknek a hagyományos AIDS elleni kezeléseknek a költségei (25.000 dollár/fő/év) óriásiak, és még inkább
felhívják a figyelmet arra, hogy sürgős szükség van
egy megfizethető, biztonságos és hatékony beavatkozásra az AIDS ellen folytatott küzdelemben.
Egy évtizeddel ezelőtt a Dr. Rath Egészségalapítvány
közösségi szintű táplálkozási programot szervezett
Dél-Afrikában, ami igazolta a mikrotápanyagok hatásosságát AIDS-es betegeknél. Mikrotápanyagokból
álló táplálékkiegészítőket adományoztunk a Dél-Afrikai Nemzeti Civil Szervezetnek (SANCO), amiket 748
AIDS-ben szenvedő beteg között osztottak szét. 1012 hét elteltével a tápanyagprogramban résztvevők
jelentős általános egészségbeni javulásról, valamint

minden AIDS-tünet mérséklődéséről számoltak be –
beleértve a tartós lázat, a köhögést, a krónikus hasmenést, a fogyást, a fertőzéseket és egyéb AIDS-szel
társuló tüneteket is. A javulás mértéke egyes esetekben a 78%-ot is elérte.1,2
www4.dr-rath-foundation.org/nat_vit/PDF Files/community_health_program.pdf

HIV (Human Immuno Deficiency Virus)-részecske elektronmikroszkópos képe. Forrás: CDC (Center for Disease
Control, Amerikai Járványügyi Központ)
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A több milliárd dolláros ARV-üzlet lobbistái bő egy
évtizede dühös harcba kezdtek, így akarván meggátolni, hogy elterjedjen az életmentő információ a
mikrotápanyagok immunműködést fokozó és AIDSellenes hatásáról. A tudományos tényeket figyelmen
kívül hagyva világszerte támadást intéztek Dr. Rath
és kutatóintézete ellen a médiában és a bíróságon.
De hiába! Még a Wikipédia is csatlakozott ezekhez a
támadásokhoz, méghozzá olyan mértékben, hogy
kénytelenek voltunk az állításainak a korrigálására.
www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/
wiki_rath/about_wiki_rath.html
Most minden, amit Dr. Rath mondott, bebizonyosodott: élenjáró kutatóintézetek tudósai 2013
novemberében arról számoltak be egy a Journal of
American Medical Association-ben publikált tanulmányban3, hogy a mikrotápanyagokkal történő
táplálékkiegészítés a 878 HIV-fertőzött személlyel
végzett klinikai vizsgálatban jelentősen csökkentette az immunrendszer gyengülésének és az egészségi állapot romlásának a kockázatát.
Továbbá, és csakúgy, mint Dr. Rath kutatócsoportja
tette ezt tíz évvel korábban, a JAMA-tanulmány szerzői
arra a következtetésre jutottak, hogy a mikrotápanyagok igen fontosak az AIDS korai stádiumában. Ennek

a tanulmánynak a JAMA-ban való kiadása új reményt
ad a betegeknek, az orvosoknak, az egészségügyi
döntéshozóknak és a nagyközönségnek, hogy a hatékony, biztonságos és megfizethető mikrotápanyagok
tudományosan elfogadott „fegyverré” válhatnak a HIVfertőzés és az AIDS elleni világméretű küzdelemben.
Tekintve, hogy a gyógyszeripar jelenleg akár 600.000
dollárt is kereshet egy AIDS-es beteg életén, ez az
áttörés súlyos hanyatlást jelent ennek az iparágnak.
De a legnagyobb csapás a gyógyszeriparnak a hitelességének elvesztése. A tíz éven át tartó lejáratókampány során, amivel megkísérelték elhallgattatni
Dr. Rath-ot és letagadni a mikrotápanyagok életmentő AIDS-ellenes hatását, az iparág felfedte igazi
arcát a világnak: a profitot az emberi életek elé
helyezi. A Dr. Rath által az egész emberiség nevében
vezetett küzdelem összefoglalóját az alábbi honlapon
tekintheti meg: www.end-aids-business.org.
1. R.J. Jariwalla, A. Niedzwiecki, M. Rath; Commonwealth Ministers Book, 2007,
pg.187-189
[www.drrathresearch.org/attachments/259_role_of_micronutrients_in_the_contro
l_of_hiv_and_aids.pdf]
2. R. J. Jariwalla, A. Niedzwiecki, M. Rath; Recent Translational Research in
HIV/AIDS, ed. Y-W Tang, INTECH 2011; pg. 513-526
[www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1405.pdf]
3. M. K. Baum, et al. JAMA; 2013;310(20):2154-2163.
doi:10.1001/ja-ma.2013.280923
[http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1785464]

Fontos egészségügyi ismeretek mindenkinek
Ezeket a tudnivalókat Ön a Dr. Rath Kutatóintézet jóvoltából olvashatja. A kétszeres Nobel-díjas Linus Pauling
(+1994) két volt munkatársa által vezetett intézetünk
jelentős szerepre tett szert a természetes egészséggel
kapcsolatos kutatás terén, amely magában foglalja a
rák, a szív- és érrendszeri betegségek és más gyakori
betegségek kutatását. Az intézet 100%-ban a nonprofit
Dr. Rath Egészségalapítvány leányvállalata.
Ennek a kutatásnak az úttörő jellege veszélyezteti a
gyógyszeripar több milliárd dolláros „betegségüzletét”.
Ezért aztán nem meglepő, hogy az évek során a gyógyszerlobbi támadást indított Dr. Rath és kutatócsoportja
ellen, hogy elhallgattassa ezt az üzenetet. Hiába. A küzdelem során Dr. Rath nemzetközileg elismert szószólója
lett a természetes egészségnek. Egyik nyilatkozatában
így fogalmazott: „Az orvostudomány történetében
soha nem támadtak ilyen kíméletlenül kutatókat a felfedezéseikért. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy az
egészséget nem adják nekünk ingyen, meg kell küzdenünk érte.”
Art.-Nr. 6503
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• Hírlevelünket az alábbi honlapról ki is lehet nyomtatni:
http://www4hu.dr-rath-foundation.org/research_
news/index.html Ezeket megoszthatja a barátaival,
kollégáival.
• Ezek az ismeretek tudományos kutatási eredményeken
alapulnak. Nem céljuk helyettesíteni a betegségek
kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére vonatkozó orvosi konzultációt.
• © 2014 Dr. Rath Kutatóintézet | Santa Clara, Kalifornia, USA. | Bátorítjuk Önt ennek a hírlevélnek a terjesztésére, feltéve, hogy tartalma változatlan marad.
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