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MUDr. Matthias Rath, medzinárod-
ne uznávaný vedec a lekár, stojí 
v centre moderného vedeckého
chápania príčin srdcovocievnych
ochorení. Hlavnou príčinou atero-
sklerózy – ktorá vyvoláva srdcový a
mozgový infarkt – je chronický
nedostatok vitamínov a ďalších
bunkových živín v miliónoch buniek
srdcovocievneho systému.
Podobne ako pri skorbute, chorobe
námorníkov, vedie tento nedosta-

tok k oslabovaniu steny tepien a v priebehu mnohých desaťročí aj k ukla-
daniu tak obávaných plátov.

Kniha  
➤ dá čitateľovi odpoveď na otázky, ktoré konvenčná medicína nedokáže

zodpovedať. „Prečo dostaneme infarkt srdca, no nie nosa?” „Prečo sa
stretávame s artériosklerózou, ale nie venosklerózou?“ „Prečo zviera-
tá nedostanú srdcový infarkt, ale ľudia áno?“

➤ ukončí éru zdravotnej „negramotnosti” – a tým aj fatálnu závislosť 
na mnohomiliardovom obchode s farmaceutikami, ktorému sa bude
dariť, len kým sa ľudia nedozvedia o skutočných príčinách chorôb; 

➤ tvorí základný kameň nového systému zdravotnej starostlivosti, 
jeho cieľom je prevencia a odstránenie chorôb a budujú ho ľudia,
ktorí sa nedajú zmiasť a dokážu odhaliť skutočné príčiny chorôb.
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starostlivosti

Dr. Rath bol kolegom a priateľom Dr. Linusa Paulinga
(1901 – 1994), dvojnásobného nositeľa Nobelovej ceny.

Čistý príjem z predaja knihy pôjde na konto
Nadácie zdravia Dr. Ratha (Dr. Rath Health
Foundation), čiže na podporu ďalšieho
výskumu a šírenia vedecky podložených
naturálnych terapií na celom svete.

V knihe je zdokumentovaný 

zásadný posun vpred v oblasti 

medicíny pri zvládaní srdcových 

a mozgových infarktov, vysokého 

krvného tlaku, srdcovej nedostatočnosti, nepra-

videlnej akcie srdca a ďalších rozšírených ocho-

rení, a to prirodzenou cestou.
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Žiadna armáda neodolá sile myšlienky, pre ktorú dozrela doba. 

Victor Hugo
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Milý čitateľ, 

najväčšiu „epidémiu” na zemi spôsobili
srdcové a mozgové infarkty, ako aj iné
formy srdcovocievnych ochorení a vyžia-
dali si už stámilióny ľudských životov. Dnes
však vieme, že pri „kardiovaskulárnej epi-
démii” nejde o chorobu ako takú, ale že
vzniká v dôsledku dlhodobého nedo-

statku vitamínov a iných esenciálnych živín v miliónoch buniek
ľudského tela − a dá sa jej predchádzať. V knihe sa hovorí 
o objave, ktorý zachráni milióny životov na celom svete.

„Kardiovaskulárna epidémia” je pre Ameriku a ďalšie krajiny
jedno z najväčších ekonomických bremien. Priame aj nepriame
náklady s ňou spojené každoročne vo svete dosahujú bilióny dolá-
rov. Z tejto knihy sa dozviete, ako prostriedky usporiť, aby
sa mohli použiť na iné dôležité verejné a súkromné účely.

Práve „kardiovaskulárna epidémia” je však aj základom najväč-
šieho investičného biznisu na zemi − farmaceutického „obchodova-
nia s chorobou”. Ukončenie epidémie neodvratne odzvoní farma-
ceutickému biznisu v jeho terajšej podobe. Preto je táto kniha
„nepriateľom číslo jeden” farmaceutického priemyslu.

Proti zisteniam, o ktorých sa v nej rozpráva, bojuje najväčšie a
najziskovejšie investičné odvetvie na zemi. Preto ani trochu
neprekvapuje, že ste sa o nich zatiaľ nedozvedeli z iného zdroja.
Farmaceutický priemysel si kupuje vplyv v médiách, medicíne a poli-
tike a zároveň je najväčším firemným darcom súčasnej vlády USA.
Takže čím rýchlejšie sa bude šíriť posolstvo tejto knihy, tým
skôr zanikne bezohľadné „kupčenie s chorobou”.

Dramatické globálne zmeny, ktoré časom po týchto zisteniach
nastanú, včas rozpoznal dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny
Linus Pauling. Krátko pred smrťou mi povedal: „Tvoje zistenia sú
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pre milióny ľudí natoľko významné, že ohrozia celé priemyselné
odvetvia. Jedného dňa vari aj vypukne vojna, aby sa zabránilo
širokému prijatiu tohto prevratného objavu. Vtedy sa im budeš
musieť postaviť!” Práve preto som nedávno v New York Times a
ďalších čelných medzinárodných periodikách odhalil záujmy veľ-
kých spoločností za vojnou v Iraku.

Celosvetový dosah priaznivých účinkov objavov na zdravie ľudí, 
o ktorých sa píše v tejto knihe, priam vyráža dych. Ich praktickým
zavedením do národných politík zdravotnej starostlivosti sa
výrazne zredukujú a eliminujú tri hlavné príčiny úmrtnosti v dneš-
nom svete: srdcovocievne ochorenia, mozgový infarkt a úmrtia
zapríčinené vedľajšími účinkami liekov na predpis. Táto kniha
ukazuje cestu, ako to docieliť.

Bez ohľadu na vek, rodovú príslušnosť, národnosť či príjem, prak-
ticky každý z nás môže mať okamžite úžitok z ukončenia farma-
ceutického „obchodu s chorobou”. Spoločne môžeme zachrániť
milióny životov a ušetriť bilióny dolárov, ktoré by sa inak vynalo-
žili na zdravotnícku starostlivosť. Z tejto knihy sa dozviete, čo
môžete urobiť vy sami a hneď teraz.

Zelená zdraviu ľudí (Liberation of Human Health) je najväčšie hnu-
tie za oslobodenie všetkých čias. Má celosvetový záber a priamy
dopad na zdravie a životy šiestich miliárd ľudí obývajúcich našu
planétu v súčasnosti, no i na zdravie a životy budúcich generácií.
Táto kniha vás vyzýva, aby ste aj vy vlastným dielom pri-
speli k  úžasnému poslaniu − v mene svojich detí a vnúčat.

Jediná historická analógia, ktorá sa ako-tak blíži k tomuto hnutiu,
je hnutie za „oslobodenie od negramotnosti” v stredovekej
Európe. Po vynájdení tlačiarskeho lisu a preložení Biblie do rôz-
nych jazykov pred päťsto rokmi vzali milióny ľudí právo naučiť sa
čítať a písať do vlastných rúk. Vtedajší vládcovia dobre vedeli, že
„poznanie znamená moc” a nechceli sa o ňu s nikým deliť.
Milióny ľudí si však v tej dobe od nikoho nepýtali povolenie. Spo-
ločným úsilím skoncovali s dobou temna a začal sa novovek − no
a s ním aj nebývalý pokrok ľudstva.



Vymanenie sa z globálneho jarma farmaceutického „obchodo-
vania s chorobou” núka dnes ľudstvu ešte väčší osoh – vrátane
odstránenia najčastejších ochorení v súčasnosti. Samo sa to
však nestane. My všetci sa musíme pričiniť o svet, v kto-
rom je zdravie, mier a sociálna spravodlivosť pravidlom
− a nie výnimkou. Táto kniha vás usmerní pri napĺňaní
tohto zámeru.

Srdečne vás zdraví

Dr. Matthias Rath
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