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Kære læsere

Hjerteanfald, slagtilfælde og andre former
for hjertekarsygdomme udgør den største
"epidemi" i verden, og den har allerede
krævet mange millioner menneskeliv. Vi
ved nu, at denne "hjertekarepidemi" slet
ikke er en sygdom i den almindelige for-
stand, men derimod resultatet af langvarig
mangel på vitaminer og andre vigtige
næringsstoffer i millioner af kropsceller. Vi
ved også, at denne tilstand kan forebygges.

Denne bog dokumenterer det videnskabelig gennembrud, der har tri-
umferet over hjertestop, og som nu redder millioner af menneskeliv
overalt i verden.. "Hjertekarepidemien" repræsenterer en af de største
økonomiske byrder i USA og andre lande. De direkte og indirekte
omkostninger i forbindelse med denne sygdom beløber sig til mange
milliarder dollars i hele verden. Denne bog viser hvordan de fleste af
disse penge kan spares og bruges til andre vigtige sociale opgaver.
Denne samme “hjertekarepidemi" udgør ligeledes kerneinteressen for
en af de største investeringsindustrier i verden, nemlig den farmaceuti-
ske “handel i sygdom". Denne epidemis endeligt vil uundgåeligt også
føre til den farmaceutiske industris endeligt, i det mindste i den form
den eksisterer i dag. Dette er årsagen til at den farmaceutiske industri
placerede denne bog i "indekset". I betragtning af at den farmaceutiske
industri, som verdens største og mest rentable investeringsindustri,
kæmper mod de opdagelser, der beskrives i denne bog, kommer det
ikke som en overraskelse, at De muligvis aldrig tidligere har hørt om
disse opdagelser. Den farmaceutiske industri køber indflydelse i medi-
erne, i lægestanden og i politik, og har været den største donor til den
aktuelle administration i USA. Dette betyder, at jo hurtigere denne bogs
budskab spredes desto hurtigere vil den skruppelløse “handel i syg-
dom" blive bragt til ende.

De dramatiske forandringer verden over, som i sidste ende var et resul-
tat af disse opdagelser, blev erkendt meget tidligt af Linus Pauling, den
dobbelte nobelprisvinder. Kort før han døde, sagde han til mig: "Dine
opdagelser er så vigtige for millioner af mennesker, at de truer hele
industribrancher. Det vil måske en dag ske, at krige vil blive igangsat
alene for at forhindre spredning af viden om dette gennembrud. Når
det sker, må du lade din stemme lyde!" Af denne grund offentliggjorde
jeg annoncer i New York Times og andre førende internationale aviser,
som afslørede de økonomiske interesser, der med forsæt brugte Irak-
krigen og de internationale kriser til deres egne formål. Fremfor alle er
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disse de farmaceutiske og petrokemiske industrier med Rockefeller
Group som hovedinvestoren. Fordelene for sundheden ved de opda-
gelser, der beskrives i denne bog er af et sådant globalt omfang, at man
kan miste vejret. Hvis vi anvender disse resultater på sundhedspolitik,
vil de største årsager til sygdom og dødsfald overalt i verden blive
bekæmpet på en effektiv måde. Dette gælder fremfor alt hjerteanfald,
slagtilfælde og andre folkesygdomme. Denne bog indeholder retnings-
linierne for at opnå dette mål.

Mere end seks millioner mennesker i dag og milliarder flere i fremtidige
generationer vil drage direkte nytte af at den farmeceutiske industris
“handel i sygdom" får en ende.  Sammen kan vi spare millioner af men-
neskeliv og udgifter til sundhedsvæsnet. Denne bog er en praktisk vej-
ledning i, hvad De kan gøre allerede nu - uanset hvor De bor.
“Emanciperingen af menneskers helbred" er den største frihedsbe-
vægelse nogensinde. Den har en global rækkevidde, og den indvirker
direkte på de seks milliarder menneskers liv og helbred, som i dag lever
på vores planet, så vel som på fremtidige generationers liv og helbred.
Denne bog er en appel til Dem om at tage del i denne kæmpeopgave
for Deres børn og børnebørns skyld. Den eneste historisk dokumente-
rede parallel, der kommer blot i nærheden af denne frihedsbevægelse,
er “udfrielsen fra analfabetisme" i middelalderens Europa. Med opfin-
delsen af trykpressen og oversættelse af biblen til almindeligt sprog for
500 år siden forfægtede millioner af mennesker deres ret til at lære at
læse og skrive.  De herskende magter på det tidspunkt vidste, at viden
er magt, og de ønskede ikke at dele deres magt med nogen. Men milli-
oner af mennesker bad dem ikke om deres tilladelse.  Som en forenet
magt overkom de middelalderens “mørke" og forberedte vejen for
oplysningens tidsalder, og således også for sådanne fremskridt, som
menneskeheden aldrig tidligere har set.

I dag står menneskeheden over for en endnu større gevinst, når de
“befrier helbredet" fra det åg den farmaceutiske industri lægger på dem
med deres “handel i sygdom", og fremfor alt udryddelsen af de mest
udbredte sygdomme i vores tid. Denne pris kan dog ikke vindes uden
en indsats. Vi bliver alle nødt til at arbejde hen imod en verden, hvor
sundhed, fred og social retfærdighed er reglen og ikke undtagelsen.
Denne bog bringer os nærmere til dette mål.

Med venlig hilsen

Matthias Rath, MD
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