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Kedves olvasók!

A világ legnagyobb „járványa” a szívroham, az
agyvérzés és a szív- és érrendszeri
megbetegedések számos más formája,
amelyek már eddig is sok millió emberéletet
követeltek. Ma már tudjuk, hogy ez a „szív- és
érrendszeri járvány” egyáltalán nem betegség
a szó valós értelmében, hanem a testünk
sokmilliónyi sejtjében vitamin- és más
életfontosságú tápanyaghiány következménye
– és azt is tudjuk, hogy mindez elkerülhető. Ez
a könyv dokumentálja azt a tudományos

áttörést, amely győzedelmeskedett a szívelégtelenségen, és ma már szerte a
világon emberéletek millióit menti meg.

A „szív- és érrendszeri járvány” egyike az Amerikára és a többi országra
nehezedő legnagyobb gazdasági tehernek. Az e betegségből eredő
közvetett és közvetlen költségek évente sok milliárd dollárt tesznek ki a
világon. Ez a könyv bizonyítja, hogy e pénz legnagyobb része megtakarítható
és más fontos társadalmi feladatokra fordítható.

Ugyanez a „szív- és érrendszeri járvány” a világ egyik legnagyobb befektetői
iparágának – a gyógyszeripar „betegségüzletének” – a legfőbb érdeke. E
járvány felszámolása mai ismereteink szerint óhatatlanul a gyógyszeripar
üzletelésének a végét jelentené. Ezért vetette a gyógyszeripar ezt a könyvet
gyógyszeripar „indexre”. Tekintettel arra, hogy a gyógyszeripar, mint a világ
legnagyobb és legnyereségesebb iparága, az e könyvben leírt felfedezések
ellen küzd, nem meglepő, hogy Önök korábban még nem hallottak ezekről a
felfedezésekről. A gyógyszeripar befolyást vásárol a médiumokban, az orvosi
szakmában és a politikai szférában, és egyben az Egyesült Államok jelenlegi
kormányának legnagyobb támogatója is. Ez azt jelenti, hogy minél
gyorsabban terjed e könyv üzenete, annál gyorsabban számolható fel a
gátlástalan „betegségüzlet”.

Linus Pauling, a kétszeres Nobel-díjas tudós, már korán felismerte azokat a
globális drámai változásokat, amelyek végső soron ezekből a felfedezésekből
származnak. Röviddel a halála előtt így szólt hozzám: „A te felfedezéseid
olyannyira fontosak emberek milliói számára, hogy egész iparágakat
fenyegetnek. Eljöhet az a nap, amikor háborúk törhetnek ki csak azért, hogy
megakadályozzák ennek a tudományos áttörésnek a széles körű
elfogadását. Ha ez megtörténik, ki kell állnod és meg kell szólalnod!”. Emiatt
jelentettem meg hirdetéseket a New York Times-ban és más vezető
nemzetközi újságokban, a maguk pőre valóságában bemutatva azokat a
gazdasági érdekeket, amelyek szándékosan saját céljaikra használják fel az
iraki háborút és a nemzetközi válságokat. Mindenek fölött ezek a
gyógyszeripar és a petrolkémiai ipar érdekeit jelentik, amelyek főbefektetője
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a Rockefeller -csoport. Az e könyvben leírt felfedezéseknek az egészségre
gyakorolt jótékony hatása globális mértékben is lélegzetelállító. A betegség
és az elhalálozás, legfőképpen a szívroham, az agyvérzés és más járványszerű
megbetegedések legfontosabb okai ellen az egész világon lehet hatékonyan
fellépni azzal, ha az egészségpolitika ezeket a felfedezéseket alkalmazza. Ez
a könyv az e cél eléréséhez szükséges iránymutatást tartalmazza.

Ma több mint 6 milliárd ember és a jövő generációk milliárdjai élvezik majd a
gyógyszeripari betegségüzlet felszámolásának közvetlen előnyeit. Együtt
emberi életek millióit menthetjük meg, és ugyanakkor milliárdokat
takaríthatunk meg az egészségügynek. Ez a könyv gyakorlati iránymutatást
ad arra, hogy mi az, amit Önök már ma is megtehetnek, bárhol élnek is a
földön. Az „emberi egészség emancipációja” minden idők legnagyobb
felszabadítási mozgalma. Hatóköre globális és közvetlen hatást gyakorol a
ma a földünkön élő 6 milliárd ember egészségére és életére, de a jövő
generációk egészségére és életére is. Ez a könyv egyben felhívás Önhöz,
hogy osztozzék ebben a nagy feladatban – gyermekei és unokái érdekében.

Az egyetlen történelmileg dokumentált párhuzam, ami valamennyire közel áll
ehhez a mozgalomhoz, a középkori Európa „írástudatlanságból történő
emancipációja”. A nyomtatás felfedezésével és a Bibliának a közös nyelvre
történő lefordításával 500 évvel ezelőtt emberek milliói érvényesíthették az
írás-olvasás elsajátításához fűződő jogukat. Az akkori idők uralkodói tudták,
hogy a tudás hatalom, és nem óhajtottak osztozkodni hatalmukon. Ám az
emberek milliói nem kértek engedélyt. Egyesített erővel legyőzték a „sötét
középkort”, és előkészítették az utat a felvilágosodás számára, és így az olyan
haladás számára is, amelyhez hasonlót az emberiség még sohasem látott –
napjainkig.

Ma az emberiség még nagyobb előnyöket élvezhet, ha a gyógyszeripar
betegségüzletének igája alól  emancipálja az egészséget – ez mindenekelőtt
napjaink legelterjedtebb betegségeinek megszüntetése lehet. Azonban e
díjat erőfeszítések nélkül nem nyerhetjük el. Mindannyiunknak azon kell
dolgoznunk, hogy a világban az egészség, a béke és a szociális igazságosság
mindenütt a főszabály, és ne a kivétel legyen. Ez a könyv közelebb visz
bennünket ehhez a célhoz.

Tisztelettel:

Matthias Rath, MD
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