
Dr. Matthias Rath

Waarom

dieren geen

hartinfarct

krijgen

Dr. Matthias Rath, internationaal
gewaardeerd wetenschapper en arts,
bereikte deze doorbraak bij het cellulai-
re vitaminenonderzoek waardoor het
effectief bestrijden van hart- en vaat-
ziekten nu mogelijk is.

Hoofdoorzaak van aderverkalking
(artherosclerose)- de oorzaak van een
hart -en herseninfarct – is een chronisch
tekort aan vitaminen en andere cel
vitaalstoffen in miljoenen cellen van
ons hart en vaatsysteem.

Vergelijkbaar met de zeevaarders ziekte Scheurbuik veroorzaakt dit tekort een ver-
zwakking van de arteriënwanden en door de jaren heen wordt dit een probleem.
Na vele jaren ontstaat er overcompensatie of overschot en ontwikkelt zich afzet-
tingen. Dit kan leiden tot het krijgen van een hartinfarct.

Dit boek

• Beantwoordt al uw gezondheidsvragen, die de conventionele geneeskunde
niet beantwoorden kan. Waarom krijgen wij een hartinfarct en geen neusin
farct? Waarom hebben wij aderverkalking en geen bloedvatverkalking? 
Waarom dieren geen hartinfarct krijgen maar mensen wel?

• Beëindigt het tijdperk van onwetendheid met betrekking tot uw gezondheid en
de daarmee gepaard gaande afhankelijkheid van de farmaceutische miljarden
industrie, dat alleen door valse beloften zo lang functioneert en een misleiden
de werkelijkheid voorspiegelt.

• Is de steunpilaar van een nieuw gezondheidssysteem in onze samenleving.
Toekomstig medisch onderzoek en de toekomstige gezondheidszorg zullen 
zich richten op voorkomen en bestrijden van ziekten, in plaats van behandel
methoden die hooguit de symptomen van een ziekte bestrijden.

Dr. Matthias Rath met zijn collega en vriend twee-
voudige Nobelprijswinnaar Prof. Linus Pauling.
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Dit boek geeft uitleg over de 
baanbrekende natuurlijke vooruit-
gang bij het voorkomen van hartin-
farcten, beroertes, hoge bloeddruk, 
hartzwakte, hartritmestoornissen en
andere volksziekten.

Dit boek geeft uitleg over de 
baanbrekende natuurlijke vooruit-
gang bij het voorkomen van hartin-
farcten, beroertes, hoge bloeddruk,
hartzwakte, hartritmestoornissen en
andere volksziekten.

... maar mensen wel
Blauwdruk voor

een nieuw 
gezondheidsstelsel

De netto-opbrengst uit de verkoop van dit boek
vloeit terug in een stichting zonder winstoog-
merk. Met het geld van de stichting wordt het
onderzoek naar wetenschappelijk gegrond-
veste natuurlijke geneeswijzen ondersteund.
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Waarom dieren geen hartinfarct krijgen - maar mensen wel



Als de tijd rijp is, kan geen leger ter wereld 
een nieuw inzicht nog tegenhouden.

Victor Hugo
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WAAROM DIEREN GEEN HARTINFARCT KRIJGEN - MAAR MENSEN WEL

Beste lezers,

De grootste 'epidemie' op aarde wordt
veroorzaakt door hartinfarcten, beroertes
en andere cardiovasculaire aan doen -
ingen, die al honderden miljoenen men-
senlevens hebben geëist. Inmiddels zijn
we tot het inzicht gekomen dat deze car-
diovasculaire epidemie eigenlijk geen
ziekte is, maar het gevolg van een lang-

durig tekort aan vitaminen en andere essentiële voedingsstoffen in
miljoenen lichaamscellen. Op basis van dat inzicht valt te conclu-
deren dat deze epidemie te voorkomen is. Dit boek doet verslag
van de wetenschappelijke ontdekkingen die naar mijn stellige
overtuiging kunnen leiden tot een sterke inperking van allerlei
hart- en vaatziekten, waardoor wereldwijd miljoenen mensenle-
vens kunnen worden gered.

Deze 'cardiovasculaire epidemie' heeft een grote invloed op de
economie van de Verenigde Staten en andere landen. De door
deze ziekte veroorzaakte directe en indirecte kosten bedragen
wereldwijd jaarlijks meerdere miljarden dollars. In dit boek wordt
aangetoond dat het merendeel van deze gelden kan worden
bespaard en daardoor vrijgemaakt kan worden voor andere
belangrijke sociale doeleinden.

Juist die 'cardiovasculaire epidemie' vormt de spil van een van de
grootste investeringsbranches ter wereld: de farmaceutische 'han-
del in ziekten'. Het einde van deze epidemie leidt onvermijdelijk
ook tot het einde van deze handel van de farmaceutische
industrie, zoals wij die momenteel kennen. Daarom liet de farma-
ceutische industrie dit boek ook op de 'index' plaatsen.

Gezien het feit dat de farmaceutische industrie, de grootste en
meest lucratieve investeringsbranche, tegen de in dit boek
beschreven ontdekkingen ten strijde trekt, vind ik het niet verras-
send dat u mogelijk nog nooit van deze ontdekkingen gehoord
heeft. De farmaceutische industrie koopt haar invloed in de
media, in de medische wereld en in de politiek en was de grootste
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industriële geldschieter van de huidige Amerikaanse regering. Dit
betekent dat hoe sneller de informatie in dit boek wordt ver-
spreid, des te sneller zal er aan deze gewetenloze 'handel in ziek-
ten' een einde komen.

De dramatische wereldwijde veranderingen die deze ontdekkin-
gen uiteindelijk teweegbrachten, werden door tweevoudig Nobel-
prijswinnaar Linus Pauling al vroegtijdig voorzien. Kort voor zijn
dood zei hij tegen mij: "Jouw ontdekkingen zijn voor miljoenen
mensen zo belangrijk, dat hele industrietakken erdoor worden
bedreigd. Misschien zullen er op een dag zelfs oorlogen worden
beraamd, alleen om de verspreiding van deze doorbraak te ver-
hinderen. Dat is het moment waarop jij je stem zult moeten ver-
heffen." Om die reden heb ik in de New York Times en andere
toonaangevende internationale dagbladen de economische
belangengroepen ontmaskerd, die de oorlog in Irak en andere
internationale crises, gericht voor hun doeleinden gebruiken. Het
gaat hier in de eerste plaats om de farmaceutische en petrochemi-
sche industrie, met de Rockefeller-groep als belangrijkste
investeerder.

De wereldwijde draagwijdte van het nut voor de gezondheid van
de ontdekkingen die in dit boek aan de orde komen, is adembe-
nemend. Door de implementatie van deze inzichten in het natio-
nale gezondheidsbeleid zullen de belangrijkste ziekte- en doods-
oorzaken, met name hartinfarcten, beroertes en andere
volksziekten effectief kunnen worden bestreden. Dit boek bevat
richtlijnen voor de verwerkelijking van dit doel.

Momenteel hebben meer dan zes miljard mensen direct belang
bij de beëindiging van de 'farmaceutische handel in ziekten'. In
de toekomst zullen dat er nog vele miljarden meer zijn. Samen
kunnen we miljoenen levens redden en miljarden euro's besparen
op de kosten in de gezondheidszorg. Dit boek is een praktische
leidraad voor wat u nu al kunt doen, waar u ook woont.

De bevrijding van de menselijke gezondheid behoort tot de groot-
ste bevrijdingsbewegingen aller tijden. De draagwijdte ervan is
wereldwijd en heeft een direct effect op de gezondheid en op het

VOORWOORD
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leven van de zes miljard mensen die momenteel onze planeet
bevolken. Maar ook op de gezondheid en het leven van toekom-
stige generaties. Dit boek is een appèl aan u om uw steentje bij te
dragen aan deze grote taak, in naam van uw kinderen en klein-
kinderen.

De enige historisch gedocumenteerde parallel van deze beweging
is de 'bevrijding van het analfabetisme' in het Europa van de
Middeleeuwen. Met de uitvinding van de boekdrukkunst en de
vertaling van de bijbel in de omgangstaal, namen miljoenen men-
sen vijfhonderd jaar geleden het recht om te leren lezen en schrij-
ven in eigen hand. De toenmalige heersers wisten dat kennis
macht betekende en die macht wilden zij niet delen. Zonder daar-
voor om toestemming te vragen, hebben destijds miljoenen men-
sen met vereende krachten de duistere Middeleeuwen overwon-
nen en de weg geplaveid voor het tijdperk van de verlichting. Dit
was en is nu nog een ongekende vooruitgang voor de mensheid.

Vandaag de dag kan de mensheid, door de bevrijding van de
menselijke gezondheid van het juk van de farmaceutische 'handel
in ziekten', bijdragen aan het uitroeien van de huidige volksziek-
ten. Maar dit gaat niet vanzelf. Wij moeten ons allemaal inzetten
voor een wereld waarin gezondheid, vrede en sociale recht-
vaardigheid de norm zijn en niet de uitzondering. Dit boek
brengt ons een stapje dichter bij dit doel.

Dit boek is voor het grootste deel het resultaat van tientallen jaren
onderzoek op het gebied van cellulaire geneeskunde. Ik ben over-
tuigd van het belang van cellulaire geneeskunde, zoals ik ook rots-
vast overtuigd ben van het - in vele ogen verrassende - standpunt
dat vitaminen de bron van talloze volksziekten kunnen wegne-
men. Bovendien ben ik er van overtuigd dat de farmaceutische
industrie grote financiële belangen heeft bij het dwarsbomen van
de opmars van cellulaire geneeskunde en dat deze industrietak er
belang bij heeft de noodzaak van een gezondheidsalliantie, waar
iedere burger vrije toegang toe heeft, te verzwijgen.

Diverse tekstgedeeltes hebben betrekking op mijn persoonlijke
ervaringen, onder meer met de farmaceutische industrie. Als lezer
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dient u zich daarvan bewust te zijn, ook als dat niet telkens
nadrukkelijk vermeld is. Ik ben me ervan bewust dat mijn mening
voor sommigen als verbazingwekkend ervaren kan worden, maar
ik vind het essentieel die mening luid en duidelijk te verkondigen
in dit boek. Ik hoop van harte dat u na het lezen van dit boek uw
eigen mening vormt en dan vol overtuigd mijn mening deelt.

Met vriendelijke groet,

Dr. Matthias Rath
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