Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów serca… tylko my ludzie
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„Twoje odkrycia s¹ tak wa¿ne, poniewa¿ dotycz¹ milionów
ludzi i zagra¿aj¹ wielkim ga³êziom przemys³u. Pewnego dnia
mog¹ wybuchn¹æ wojny, których jedynym celem bêdzie
zahamowanie dostêpu do rozpowszechnienia twoich
prze³omowych odkryæ. Wówczas nadejdzie czas próby,
kiedy bêdziesz musia³ stawiæ opór!”
Dwukrotny laureat Nagrody Nobla Linus Pauling
Krótko przed œmierci¹ w 1994 roku
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Drodzy czytelnicy,
Najwiêksza „epidemia” na œwiecie spowodowana zosta³a przez zawa³y serca,
udary mózgu i inne formy choroby sercowo-naczyniowej i poch³onê³a ju¿ miliony ludzkich istnieñ. Dziœ wiemy, ¿e ta
„sercowo-naczyniowa epidemia” nie jest tak naprawdê chorob¹,
lecz skutkiem d³ugotrwa³ego niedoboru witamin i innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w milionach komórek naszego
cia³a. Wiemy równie¿, ¿e mo¿na temu zapobiec. Ksi¹¿ka ta
dokumentuje prze³om naukowy, który umo¿liwia zwyciêstwo
nad œmierci¹ z powodu chorób serca, a tym samym ratuje ¿ycie
milionów ludzi na ca³ym œwiecie.
„Epidemia sercowo-naczyniowa” stanowi jeden z najpowa¿niejszych problemów ekonomicznych w Ameryce i innych krajach.
Roczne bezpoœrednie i poœrednie koszty zwi¹zane z t¹ chorob¹
wynosz¹ wiele miliardów dolarów. Ksi¹¿ka ta pokazuje, w jaki
sposób mo¿na zaoszczêdziæ wiêkszoœæ tych pieniêdzy i przeznaczyæ na inne wa¿ne cele spo³eczne.
Ta sama „epidemia sercowo-naczyniowa” stanowi równie¿ Ÿród³o
zysku dla jednego z najwiêkszych przemys³ów inwestycyjnych
na œwiecie – farmaceutycznego „profitu z chorób”. Jej koniec
stanowiæ bêdzie w sposób nieunikniony koniec interesów przemys³u farmaceutycznego w takiej formie, w jakiej istniej¹ one
dziœ. Dlatego w³aœnie moj¹ ksi¹¿kê uznano za niebezpieczn¹
i umieszczono „na indeksie”. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przemys³ farmaceutyczny, bêd¹cy najwiêkszym i najbardziej dochodowym przemys³em inwestycyjnym na œwiecie, prowadzi walkê
z odkryciami opisanymi w tej ksi¹¿ce, nie dziwi mnie, ¿e nie s³ysza³eœ wczeœniej o tych odkryciach. Przemys³ farmaceutyczny
kupuje wp³ywy w mediach, œrodowisku lekarskim i polityce, jest
te¿ najwiêkszym sponsorem obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, ¿e im szybciej zostanie rozpowszechnione
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przes³anie ksi¹¿ki, tym wczeœniej zakoñczone zostan¹ dzia³ania,
których jedynym celem jest czerpanie korzyœci finansowych
z nieszczêœcia milionów ludzi.
Radykalne zmiany na ca³ym œwiecie, wynikaj¹ce ostatecznie
z tych odkryæ, by³y od pocz¹tku przewidziane i rozumiane przez
dwukrotnego laureata Nagrody Nobla – Linusa Paulinga. Nied³ugo przed œmierci¹ powiedzia³ mi: „Twoje odkrycia s¹ tak wa¿ne,
poniewa¿ dotycz¹ milionów ludzi i zagra¿aj¹ wielkim ga³êziom
przemys³u. Pewnego dnia mog¹ wybuchn¹æ wojny, których jedynym celem bêdzie zahamowanie dostêpu do rozpowszechnienia
twoich prze³omowych odkryæ. Wówczas nadejdzie czas próby,
kiedy bêdziesz musia³ stawiæ opór!”. W³aœnie z tego powodu
zdecydowa³em siê opublikowaæ w dzienniku New York Times
i innych wiod¹cych, miêdzynarodowych gazetach informacje
demaskuj¹ce interesy ekonomiczne pewnych grup, wykorzystuj¹cych wojnê w Iraku i kryzysy miêdzynarodowe dla swoich
celów. Nale¿¹ do nich przede wszystkim przemys³ farmaceutyczny i petrochemiczny, z grup¹ Rockefellera jako g³ównym
inwestorem.
Korzyœci zdrowotne p³yn¹ce z rozpowszechnienia odkryæ opisanych w tej ksi¹¿ce s¹ osza³amiaj¹ce i dotycz¹ mieszkañców ca³ego
œwiata. Dziêki zastosowaniu wiedzy w polityce zdrowotnej, najwa¿niejsze przyczyny chorób i œmierci na ca³ym œwiecie, przede
wszystkim zawa³y serca, udary mózgu i inne choroby cywilizacyjne
zostan¹ skutecznie zwalczone. Ksi¹¿ka ta zawiera wskazówki
dotycz¹ce sposobu realizacji tego celu. Ponad szeœæ miliardów
ludzi dziœ i miliardy w przysz³ych pokoleniach, skorzystaj¹ bezpoœrednio z zakoñczenia „farmaceutycznego profitu z chorób”.
Dziœ wspólnie mo¿emy ocaliæ ¿ycie milionów ludzkich istnieñ
oraz zaoszczêdziæ na kosztach opieki medycznej, które liczy siê
w miliardach dolarów. Ksi¹¿ka ta jest praktycznym przewodnikiem informuj¹cym o tym, co ju¿ teraz mo¿esz zrobiæ – tam
gdzie mieszkasz.
„Wyzwolenie dla zdrowia ludzkiego” jest najwiêkszym ruchem
wolnoœciowym wszechczasów. Jest on zakrojony na skalê œwiatow¹ i wywiera bezpoœredni wp³yw na zdrowie i ¿ycie szeœciu
miliardów ludzi, którzy dziœ ¿yj¹ na naszej planecie, jak równie¿
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na zdrowie i ¿ycie przysz³ych pokoleñ. Ksi¹¿ka ta jest apelem do
Ciebie, abyœ wzi¹³ udzia³ w tym wielkim zadaniu – dla swoich
dzieci i wnuków.
Jedynym zbli¿onym do tego ruchu, historycznie udokumentowanym zjawiskiem by³o „wyzwolenie z analfabetyzmu” w œredniowiecznej Europie. 500 lat temu wraz z wynalezieniem druku oraz
przet³umaczeniem Biblii na jêzyk powszechnie zrozumia³y, miliony ludzi zaczê³y domagaæ siê swojego prawa do umiejêtnoœci
czytania i pisania. W³adcy tamtych czasów wiedzieli, ¿e wiedza
oznacza w³adzê, a oni nie mieli zamiaru siê ni¹ dzieliæ. Ale miliony ludzi nie pyta³y o ich pozwolenie. Zjednoczyli si³y, pokonali
„mroczny okres” œredniowiecza i przygotowali grunt dla epoki
Renesansu, a tym samym dla postêpu, jakiego ludzkoœæ jeszcze
nie widzia³a – a¿ do dnia dzisiejszego.
Dziœ ludzkoœæ mo¿e oczekiwaæ jeszcze wiêkszych korzyœci, zwi¹zanych z wyzwoleniem spod jarzma „profitu z chorób”– przede
wszystkim eliminacji najbardziej powszechnych chorób naszych
czasów. Osi¹gniêcie tego celu wymagaæ bêdzie jednak wspólnego wysi³ku. Wszyscy musimy pracowaæ na rzecz tworzenia œwiata,
w którym zdrowie, pokój i sprawiedliwoœæ spo³eczna s¹ zasad¹,
a nie wyj¹tkiem. Ksi¹¿ka ta przybli¿a nas do tego celu.

Z powa¿aniem

Dr Matthias Rath
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