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Előszó a magyar kiadáshoz

Dr. Hamert 2004. szeptemberétől egy spanyolországi börtönben tartották fogva. Három nagy eruópai országnak kellett
összefognia ellene, mivel egyik sem mert egyedül cselekedni. Franciaország, ahonnan az elfogatási parancsot kiadták,
Németország, aki egyetértett a dologgal és Spanyolország, aki
végrehajtotta azt. Elfogatása után gatyára vetkőztették, 8 órán
keresztül így tartották egy fűtetlen cellában, majd összezárták
egy homokossal, aki molesztálta Hamer doktort.
És még azt hittük, a demokrácia egyenlő a szabadsággal.
Ó mily vakok voltunk! Egy idős orvost, akinek nagyon sok
menthetetlennek hitt ember köszöni az egészségét és az életét,
börtönbe vetnek a „hatalmasok”. A hatalmasok, kiknek hatalma
a mi vállainkon nyugszik. Erejük forrása a mi hallgatásunk és
félelmünk.
És ki lesz a következő? Azt hiszed, te megúszhatod? Egy
ilyen rendszerben csak egy biztos: a halál.
Időközben Hamer doktort 2006. február 16-án demonstrációk hatására és nemzetközi összefogás következtében kiengedték
a börtönből. Fellélegezhetünk. Fellélegezhetünk? Németországi
adatok szerint, ott naponta 1500 rákos beteget „kezelnek” a
halálba. Nyilvánvalóan Magyarországon sem jobb a helyzet.
Ki az aki még nem temette el idejekorán szerett közeli hozzátartozóját, ismerősét, nézte végig eleven elrohadását? Megrázó
a helyzet, nemde? Sokan az mondják, nem tehetünk semmit.
A kiváltságosok sohasem fognak lemondani az előjogaikról, s
harcban jóval erősebbek, nincs esélyünk, övék a pénz, a hatalom, a törvényhozás, a média, az oktatás, az egyház, a fegyver...
De van kiút. A tudás, az igazság felszabadít.
					

EzVanKiadó, 2006 tavasza

		

				

Kiadónk mottójául idézünk Ghislaine Lanctôt, Az Egészségügyi Maffia című
könyvéből:

A Hatóságok: a szükségtelen rossz
Mint egy rossz lemez,
folyton ezt ismételgetjük:
"A kormány egy szükséges rossz".
Így is gondoljuk. A hierarchián alapuló patriarchális rendszer és az uralkodó elit annyira átformálja gondolkodásunkat, hogy nehezünkre esik másként
hinni. Félünk a zűrzavartól, a visszaélésektől, az anarchiától.
		
Annyira felelőtlenek vagyunk, annyira
bizonytalanok és annyira képtelenek, tehetetlenek, hogy mindig szükségünk van valakire, aki
megítél minket, és irányítja az életünket? És büntet, amikor csak kedve tartja, mint egy gyereket?
Még egy gyereket sem szükséges szidni, büntetni
egy idő után. Elkezd magától önfegyelmet gyakorolni.
Miért lenne ez másképpen velünk, felnőttekkel?
Kik ezek az emberek, akik azt állítják, hogy a feljebbvalóink? Ki hatalmazta fel őket arra, hogy hatóságnak hívják magukat, és kinevezzenek másokat, hogy eldöntsék helyettünk, hogy mi a jó nekünk? Senki! Egyáltalán senkinek sincs joga dönteni helyettünk, sem pedig ítélkezni felettünk! Nem szabad hagynunk, hogy bárki elbitorolja életünk igazgatásának és választási szabadságunk alapvető
jogát. Senkinek sem szabadna hagynunk! Azért hagyjuk mégis,
hogy egyesek elbitorolják hatalmunkat, mert elhisszük, hogy nem
vagyunk egyenlőek, és hogy az egyik ember többet ér, mint a másik.
Egyéni hatalmunk mások kezébe helyezésével megteremtettük azokat
a kormányzati szörnyetegeket, amelyekkel ma bajlódnunk kell, ahol a
technokraták – akik csak statisztikákat és dogmákat ismernek – hoznak
meg minden döntést az egészségünkkel kapcsolatban. Ennél rosszabat nem
is tehettünk volna. És ezt ők tudják. Azért, hogy megőrizzék hatalmukat, elérik, hogy egymással vitatkozzunk. És mondhatom, igen dús a fantáziájuk!
Mi pedig úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek, egy zokszó nélkül. Mialatt
mi olyan szorgalmasan elvitatkozgatunk magunk közt, ők tovább játszanak az
egészségünkkel és a pénzünkkel. Mi némán szenvedünk – és álljuk a számlát.

EzVanKiadó

					

OLVASÓINK FIGYELMÉBE

Az általunk megjelentetett könyvek a mi hozzájárulásunk
egy születendő világhoz, amely inkább az együttműködésen,
mint a versengésen, inkább az emberi lélek értékének megbecsülésén, mint az önmagunkban való kételkedésen alapszik,
mindenekelőtt azonban azon a meggyőződésen, hogy minden
ember között létezik összeköttetés. A célunk az, hogy a lehető
legtöbb ember életét megkönnyítsük egy jobb világ reményének
üzenetével.
Könyveinkben nagyon sok, alapos munkával és mélyreható tanulmányozással eltöltött munkaóra rejlik: a közzéteendő
anyag különleges olvasócsoportjainak kiválasztásától, a lelkiismeretes fordításon át, a gyakran hosszas szerkesztőségi munkálatokig.
Szeretnénk, ha az Olvasó ennek tudatában lenne, és ezzel a
könyv tartalmán túl, érzékelné azt a szeretetet és odaadást is,
ami a könyv létrejöttéhez hozzájárult.
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