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ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΖΩΑ ΔΕΝ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Αγαπητές αναγνώστριες,
αγαπητοί αναγνώστες
τα εμφράγματα του μυοκαρδίου, οι
καρδιακές ανακοπές και οι άλλες
μορφές καρδιαγγειακών νοσημάτων
αποτελούν τη μεγάλη «επιδημία» του
πλανήτη μας, την οποία έχουν ήδη
πληρώσει με τη ζωή τους εκατομμύρια
άνθρωποι. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι
αυτή η «επιδημία καρδιαγγειακών
νοσημάτων» δεν αποτελεί κατ’ ουσία
μια νόσο, αλλά οφείλεται στη χρόνια
έλλειψη που παρουσιάζουν εκατομμύρια κύτταρα του σώματός
μας σε βιταμίνες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά – και
αυτό μπορεί να αποφευχθεί. Το βιβλίο αυτό τεκμηριώνει τις
επιστημονικές προσπάθειες για τη νίκη του θανάτου από
καρδιακά νοσήματα, χάρη στις οποίες θα σωθούν
εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές σε όλο τον κόσμο.
Η «επιδημία καρδιαγγειακών νοσημάτων» συνιστά μια από τις
μεγαλύτερες αιτίες δαπανών στην Αμερική και σε άλλες χώρες.
Τα άμεσα ή έμμεσα έξοδα που προκύπτουν απ’ αυτή την
ασθένεια ανέρχονται ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα σε πολλά
δισεκατομμύρια δολάρια. Το βιβλίο αυτό δείχνει τον τρόπο
με τον οποίο μπορεί να εξοικονομηθεί το μεγαλύτερο μέρος
αυτών των χρημάτων και να διατεθεί σε άλλα σημαντικά
κοινωνικά έργα.
Εξάλλου, αυτή η «επιδημία» συνιστά και το βασικό πυρήνα για
μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές επιχειρήσεις στον κόσμο –
το «εμπόριο της φαρμακοβιομηχανίας με τις ασθένειες». Το
τέλος αυτής της επιδημίας θα σημάνει κατ’ ανάγκη και το τέλος
της παραπάνω βιομηχανίας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
Για το λόγο αυτό, η φαρμακοβιομηχανία αφήνει να μπει
αυτό το βιβλίο στο «ράφι».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακαλύψεις που περιγράφονται σ’
αυτό το βιβλίο αντιμάχονται το μεγαλύτερο και πιο κερδοφόρο
επενδυτικό κλάδο του κόσμου, δηλαδή τη φαρμακοβιομηχανία,
δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι πιθανόν δεν έχετε ακούσει
ποτέ γι’ αυτές τις ανακαλύψεις. Η φαρμακοβιομηχανία εξαγοράζει
την επιρροή στα μέσα ενημέρωσης, την ιατρική και την πολιτική,
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ενώ υπήρξε ο μεγαλύτερος βιομηχανικός χορηγός της σημερινής
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πως: Όσο γρηγορότερα
διαδοθεί το μήνυμα αυτού του βιβλίου, τόσο γρηγορότερα
θα λάβει τέλος η ανενδοίαστη «επιχειρηματική
εκμετάλλευση των ασθενειών».
Οι δραματικές παγκόσμιες αλλαγές που τελικώς οδήγησαν σ’
αυτές τις ανακαλύψεις είχαν αναγνωριστεί νωρίς από τον κάτοχο
δύο βραβείων Νόμπελ, Linus Pauling. Λίγο πριν από το θάνατό
του, μου είπε: «Οι ανακαλύψεις σου είναι σημαντικές για
εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι όπως απειλούν ολόκληρους
βιομηχανικούς κλάδους , ίσως κάποια μέρα κηρυχτούν ακόμη
και πόλεμοι, με μοναδικό σκοπό να εμποδίσουν τη διάδοση
αυτής της επανάστασης. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να
υψώσεις τη φωνή σου!». Γι’ αυτό το λόγο, κατέδειξα στους
New York Times και σε άλλες κορυφαίες διεθνείς εφημερίδες
τα οικονομικά συμφέροντα που χρησιμοποιούν στοχευμένα τον
πόλεμο του Ιράκ και τις διεθνείς κρίσεις για τους σκοπούς τους.
Τα συμφέροντα αυτά αφορούν κυρίως τη φαρμακευτική και
πετροχημική βιομηχανία, με τον Όμιλο Rockefeller ως κύριο
επενδυτή.
Ο παγκόσμιος αντίκτυπος των ανακαλύψεων που περιγράφονται
σ’ αυτό το βιβλίο, υπολογισμένος σε οφέλη για την υγεία, κόβει
την ανάσα. Μεταθέτοντας αυτή τη γνώση στην υγειονομική
πολιτική, μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις
σημαντικότερες παγκοσμίως αιτίες ασθένειας και θανάτου, και
κυρίως τα εμφράγματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες
διαδεδομένες ασθένειες.
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για
την υλοποίηση αυτού του στόχου.
Πάνω από έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι σήμερα και
δισεκατομμύρια ακόμη στο μέλλον θα αποκομίσουν άμεσα
οφέλη από τον τερματισμό του «φαρμακευτικού εμπορίου με την
ασθένεια». Μαζί μπορούμε να σώσουμε εκατομμύρια ζωές και
να εξοικονομήσουμε ποσά που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια
για την ιατρική πρόνοια.
Αυτό το βιβλίο είναι ένας πρακτικός οδηγός για το τι
μπορείτε ήδη να κάνετε – όπου και αν ζείτε.
Η «απελευθέρωση του τομέα της ανθρώπινης υγείας» είναι
το μεγαλύτερο απελευθερωτικό κίνημα όλων των εποχών.
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Ο αντίκτυπός του είναι παγκόσμιος, και έχει άμεσες συνέπειες
στην υγεία και τη ζωή των έξι δισεκατομμυρίων ανθρώπων που
ζουν σήμερα στον πλανήτη μας, αλλά και στην υγεία και τη ζωή
των μελλοντικών γενεών.
Μέσα απ’ αυτό το βιβλίο, σας απευθύνω έκκληση να
συμμετάσχετε σ’ αυτό το βαρυσήμαντο έργο, στο όνομα των
παιδιών και των εγγονιών σας.
Το μοναδικό, ιστορικά τεκμηριωμένο, προηγούμενο που
προσεγγίζει σε σημασία αυτό το κίνημα είναι η «απελευθέρωση
από τον αναλφαβητισμό» στη μεσαιωνική Ευρώπη. Με την
ανακάλυψη της τυπογραφίας και τη μετάφραση της Βίβλου σε
καθομιλουμένη γλώσσα πριν από 500 χρόνια, εκατομμύρια
άνθρωποι πήραν στα χέρια τους το δικαίωμα να μάθουν γραφή
και ανάγνωση. Οι τότε άρχοντες ήξεραν ότι η γνώση είναι δύναμη
και δεν ήθελαν να τη μοιραστούν. Όμως, εκατομμύρια άνθρωποι
δε ζήτησαν τότε την άδειά τους. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους,
νίκησαν το «σκοτεινό» Μεσαίωνα και άνοιξαν το δρόμο για το
Διαφωτισμό, που έφερνε μαζί του μια πρόοδο που όμοιά της η
ανθρωπότητα δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν – μέχρι σήμερα.
Η ανθρωπότητα σήμερα, με την «απελευθέρωση του τομέα
υγείας» από το ζυγό του «φαρμακευτικού εμπορίου με την
ασθένεια», είναι έτοιμη να δρέψει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη –
κυρίως την εξάλειψη των πιο διαδεδομένων ασθενειών της
εποχής μας. Βέβαια, η ανταμοιβή αυτή δε θα έρθει από μόνη της.
Πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε για έναν κόσμο στον
οποίο η υγεία, η ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη θα
αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Το βιβλίο αυτό
μας φέρνει πιο κοντά σ’ αυτό το στόχο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Matthias Rath, Δρ. Ιατρικής
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