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Dragă cititorule.

Cea mai mare ”epidemie” din lume este
cea a infarctelor miocardice, accidentelor
vasculare cerebrale și a altor forme de
boli cardiovasculare care au costat sute
de milioane de vieţi. Astăzi, știm că
”epidemia cardiovasculară” nu este o
boală adevărată, ci rezultatul deficitului
pe termen lung, de vitamine și alţi
nutrienţi esenţiali din milioanele de celule
ale corpului nostru – și că ea poate fi

prevenită. Această carte constituie o declaraţie despre această
descoperire care va salva milioane de vieţi din întreaga lume.

”Epidemia cardiovasculară” este una din cele mai mari poveri
economice în America dar și în alte ţări. Costurile directe și indirecte
asociate acestor boli ajung la triliarde de dolari anual, în întreaga
lume. Această carte arată cum aceste fonduri pot fi eliberate
pentru alte scopuri importante, publice și private. 

Aceeași ”epidemie cardiovasculară” este de asemenea nucleul celei
mai mari afaceri de investiţii din lume – ”afacerea cu boala” a
industriei farmaceutice. Sfârșitul acestei epidemii va pune capăt în
mod inevitabil afacerilor farmaceutice așa cum le cunoaștem astăzi.
Această carte este ”Inamicul Numărul Unu” al industriei farmaceutice.

Cum cea mai mare și mai profitabilă industrie de investiţii din lume
luptă împotriva descoperirilor documentate în această carte, nu
este surprinzător faptul că probabil nu aţi auzit despre ele în altă
parte. Industria medicamentelor cumpără influenţă în media,
medicină și politică și a fost cel mai generos donator pentru
prezenta Administraţie SUA. Astfel, cu cât mai repede se
răspândește mesajul acestei cărţi, cu atât mai curând va lua sfârșit
”afacerea cu boala” lipsită de scrupule a industriei farmaceutice. 

Schimbările globale dramatice care eventual au urmat acestor
descoperiri au fost recunoscute de timpuriu de către dublul laureat
al Premiului Nobel, Linus Pauling. Cu puţin timp înainte de moartea
sa, mi-a spus ”Descoperirile tale sunt atât de importante pentru
milioane de oameni, încât ele ameninţă industrii întregi. Într-o zi e
posibil să izbucnească chiar și războaie numai pentru a împiedica
aceste descoperiri revoluţionare să fie acceptate pe scară largă.
Acela va fi momentul când va trebui să reziști!”

De aceea recent am expus aceste interese corporatiste din spatele
războiului din Irak în New York Times și alte ziare internaţionale
importante.
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Orizontul global al beneficiilor în domeniul sănătăţii, pe baza
descoperirilor documentate în această carte, este uluitor.
Implementarea acestor descoperiri în politicile naţionale de
asistenţă medicală va reduce semnificativ și elimina trei din
principalele cauze ale mortalităţii în lumea de astăzi: bolile
cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale și decesele cauzate
de efectele secundare ale medicamentelor pe bază de reţetă.
Această carte oferă liniile directoare pentru atingerea acestui scop.

Oricine, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate sau venituri, poate
beneficia imediat de lichidarea ”afacerii cu boala” a industriei
farmaceutice. Astăzi putem salva milioane de vieţi și miliarde de
dolari în costurile asistenţei medicale. Această carte este un ghid
practic despre ceea ce puteţi face acum.

”Eliberarea Sănătăţii Umane” este cea mai mare mișcare de
eliberare din toate timpurile. Orizontul său este global și afectează
direct viaţa și sănătatea a șase miliarde de oameni care locuiesc
astăzi pe planeta noastră, ca și a generaţiilor viitoare. Această carte
vă cheamă să participaţi la această mare misiune – în numele
copiilor și nepoţilor voștri.

Singura analogie istorică asemănătoare acestei mișcări este
”eliberarea de analfabetism” din Europa medievală. Odată cu
inventarea tiparului și traducerea Bibliei în toate limbile vorbite
acum 500 de ani, milioane de oameni au avut acces la dreptul de a
citi și de a scrie singuri. Guvernanţii de atunci știau că ”informaţia
înseamnă putere”, de aceea nu vroiau să o împărtășească. Însă
milioanele de oameni de atunci nu au cerut permisiunea. Iar efortul
lor comun a pus capăt Erelor Întunecate, inaugurând Timpurile
Moderne – și progresul fără precedent al omenirii. 

Astăzi, ”Eliberarea Sănătăţii Umane” de sub jugul global al ”afacerii
cu boala” a industriei farmaceutice oferă omenirii recompense încă
și mai mari – printre care, eradicarea celor mai comune boli ale
zilelor noastre. Dar aceste recompense nu vin de la sine. Trebuie să
colaborăm cu toţii pentru a crea o lume în care sănătatea, pacea și
dreptatea socială sunt regula – nu excepţia.

Această carte vă va îndruma către acest scop.

Cu sinceritate,

PREFAŢĂ
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