Belangrijke gezondheidsinformatie voor iedereen
JAMA onderzoek bevestigt: Micronutriënten kunnen helpen bij het
voorkomen van de ontwikkeling van aids en hivbesmetting bij de mens.
Het acquired immune deficiency syndrome (aids) is een wereldwijde gezondheidsbedreigende epidemie geworden. In 2012,
waren ongeveer 34 miljoen mensen wereldwijd besmet met hiv,
het virus dat het immuunsysteem van de mens aantasten dat leidt
tot aids. In the VS zijn 1,2 miljoen mensen besmet met hiv en elk
jaar zijn er 50.000 nieuwe besmettingen. The Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er wereldwijd in 2012 ongeveer 2,2 miljoen gevallen van hivbesmetting bij kwamen.

het immuunsysteem en het ziektecijfer onder 878 aidspatiënten beduidend verminderde.
Bovendien concludeerden de auteurs van de JAMA studie,
net als het team van dr. Rath tien jaar eerder, dat micronutriënten belangrijk zijn in een vroege stadium van aids. De
publicatie van deze studie in JAMA geeft nieuwe hoop voor
iedereen: patiënten, artsen en beleidsmakers. Nu lijkt een effectieve, veilige en betaalbare behandeling met micronutriënten beschikbaar te zijn als wetenschappelijk aanvaard
'wapen' in de wereldwijde strijd tegen hivbesmetting en aids.
Het feit dat de farmaceutische industrie op dit moment per aidspatiënt gedurende zijn leven tot $ 600.000 winst maakt, betekent deze
doorbraak een zware tegenslag voor deze industrie.

Aids kan niet worden genezen. De bestaande behandeling met
antiretrovirale middelen (ARV) kan het aantal virussen in het
bloed verminderen maar kan de hivbesmetting niet genezen noch
de werking van het afweersysteem herstellen zodat het deze
ziekte kan bestrijden. Daarbij komt dat ARV middelen erg giftig
zijn en zij het reeds aangetaste afweersysteem van aidspatiënten
verder kunnen verzwakken. De aanzienlijke kosten die gepaard
gaan met de conventionele behandeling van aids bedragen ongeveer $25.000 per persoon per jaar en benadrukken de behoefte
aan een betaalbare, veilige en effectieve behandeling tegen deze
ziekte.
Ongeveer tien jaar geleden bood de Dr. Rath Health Foundation
een voedingsprogramma aan dat de gunstige werking van micronutriënten bij mensen met aids bevestigde. We schonken een supplement met microvoedingsstoffen aan de Zuid-Afrikaanse
National Civic Organization (SANCO), die dit verdeelde onder
748 mensen met aids in verschillende townships in Zuid-Afrika,
en evalueerde het effect daarvan op de gezondheid. Na 10-12
weken meldden 78% van de patiënten die dit programma volgden
een beduidende verbetering van hun gezondheid in het algemeen
en een vermindering van allerlei aids symptomen zoals koorts,
hoest, aanhoudende diarree, gewichtsverlies, infecties. 1,2
www4.dr-rath-foundation.org/nat_vit/PDF-Files/community_
health_program.pdf (in het Engels)
Al meer dan een decennium, worden wij geconfronteerd met aanvallen van de farmaceutische lobby die vele miljarden verdient
aan de handel in ARV middelen. Zij zijn niet gebaat bij het verspreiden van levensreddende informatie over de voordelen van
micronutriënten die de werking van het immuunsysteem verbeteren en helpen bij de bestrijding van aids. Ondanks de wetenschappelijke feiten, werden dr. Rath en zijn onderzoeksinstituut
in de media in het diskrediet gebracht en zelfs voor het gerecht
gedaagd. Tevergeefs! Zelfs in Wikipedia wordt dit vermeld waardoor we gedwongen werden om deze berichten te rectificeren.
www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/wiki_rath
/about_wiki_rath.html (in het Engels)
Nu is het duidelijk dat dr. Rath gelijk had: In november 2013
verscheen in het Journal of American Medical Association
(JAMA) een onderzoek onder wereldwijd toonaangevende
onderzoeksinstituten. De uitkomst hiervan was dat het nemen
van een voedingssupplement het risico op verzwakking van

Echter, de grootste klap voor de farmaceutische industrie is het
verlies van geloofwaardigheid. Door de tien jaar lange campagne
om dr. Rath het zwijgen op te leggen over de levensreddende
voordelen van micronutriënten in de strijd tegen aidsepidemie,
hebben de medicijnenfabrikanten hun ware gezicht aan de wereld
getoond: Het verkiezen van winst boven het leven van mensen.
Een samenvatting van het gevecht dat dr. Rath heeft geleid in de
naam van de hele mensheid is hier gedocumenteerd: www.endaids-business.org.(in het Engels)
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Deze informatie wordt u aangeboden door het Dr. Rath Research
Institute. Dit instituut staat onder leiding van voormalige collega’s
van de tweemaal Nobel prijswinnaar Linus Pauling (+1994) en is
toonaangevend op het gebied van het onderzoek naar kanker,
cardiovasculaire- en andere veel voorkomende aandoeningen.
Het onderzoeksinstituut wordt voor 100% gesubsidieerd door de
non-profit organisatie Dr. Rath Foundation.
Het baanbrekende karakter van dit onderzoek vormt een bedreiging voor de miljarden dollar “handel met ziekten” van de farmaceutische industrie. Het zal niemand verbazen dat het werk van
Dr. Rath en zijn onderzoeksteam al jaren wordt aangevochten
door de medicijnenlobby die probeert deze informatie in de doofpot te stoppen. Tevergeefs. Dit gevecht heeft ertoe geleid dat Dr.
Rath inmiddels bekend staat als een internationaal gerenommeerde pleiter voor natuurlijke gezondheid. Hij zegt: “Nog nooit in
de geschiedenis van de geneeskunde werden onderzoekers zo
spinnijdig aangevallen vanwege hun ontdekkingen. Laten we niet
vergeten dat gezondheid niet zomaar aan ons gegeven wordt
maar dat wij daar steeds voor moeten vechten.”
U kunt dit artikel afdrukken en verdelen onder uw vrienden en
collega’s of per email doorsturen:
www4nl.dr-rath-foundation.org/research_news/index.html
De volledige tekst van het onderzoek vindt u op:
www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1405.pdf
Deze tekst kunt u ook aan uw arts geven.
www.DrRathResearch.org
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