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okom van agg6dni 6s k6telkedni a vil6giewanyk6nt tflan jelens6gben 6s abban' hory ez

emberi sz6nd6K6l fiiggetlenti'I, v6letlenszenien jelent volna meg a Fdld6n. okom van 16, hi-

szen m6r 6t 6wel ezel6tt, az amerikai kontinensen j6rtamban hozbak k6ts6gbeesett maryar

kutat6k tudomasomra, hory valahol nary titokban a tulszaporodott emberis6g l6lekszd-

manak megfelez6s6re sz6nek pokoli terveket. Okom van 16, hiszen neves gy6gyszerry6rt6k

va]ljak, hory egy qj ry6gyszer kikis6rletez6s6re akko4 ha a hat6anyag mar t6bb orsz6gban

Xi van pr656tva 6s gydrbasban 6ll, h6rom 6v sziiks6ges. IIa pedig egy rij hat6anyagpt kellj6-

vaharyatni, akkor ennek kis6rletei tizenot 6vig is eltarthatnak. Iis v6gtil okom van 16, hiszen

esztendeje sincs annak, hory Gordon Brown angol miniszterelnok eryik f6tan6csad6ia, az

egaiklegolvasottabbbritnapuaplankrirt<iltevil6eca,hogyAnglian6pess6g6t60milli6r6l
30 milli6ra kell ,,cs6kkenteni" annak 6rdek6ben, hory az orszag k<imyezete (!?) ne s6ritlj6n

6s fejl6d6se (l?) fenntarthat6 legyen'

A hippolc6teszi estni egykor m6g kizdrta azt, hogy a ry6gyfszatot bdrmi m6don az 616

ember vagy az 616 emberek sokas6ga ellen fordits6'k'

K6ts6gtelen v6,ltoz6st nozott e i6ren a )OC. sziaad g.6*szerry6tt6sa. Ekkor - Iegal6bb-

is az Euro-ailanti R6gi6ban - 6ltalanoss6 vdlik a gy6gyszeraralmak a gydrtdsi kdltsegek

szaaszoros6ra, k6tsz6zszoros6ra val6 feltorndszasa' Ha ery gy6ryszer el66llit6sa 10 forintba

kenilt, akkor annak gy6ryszert6ri ara aligha tehetett kisebb 1000 forintnal de legink6bb

2000 forint kririirli volt. persze mindez nemcsak az eryszerfi polgarok el6tt maradt rejtve,

hanem m6g a k6pzett kdzgazddszok sem l6ttdk 6t, hogy a hazai gy6ryszeryy6rt6 c6gek vi-

szonylag kis haszonkulcsa m6g6tt szinte minden esetben meghriz6dott ery-ew ofrshore

c6g6ridsprofltja.Nemcsodatehet,norymindenallamik6lts6ryet6seryiklegsz6mottev6bb
t<otts6gfejezeteary6gyszerdrakk6zp6nzb6lval6tdmogatasa.Varyisaz6'llamokmagukra
vett6k azt a szegyenteues feladatot, :now azaltaluk trizzel 6s vassal, t6rv6nrryel 6s - ha kell

- b6rt6nnel az 6llampolg6roK6l behaitott ad6p6nzeket a krizj6 helyett arra fordits6k, hory

a minden emberi j66rz6st 6s minden elfogadhat6 m6rt6ket meghatad6, csillag6szatiwfiw.

szer-drr6sekb6l keletkez6 profitot rejt6zk6d6 hatalmi csoportok zseb6be t6mj6k' olyan

csoportokat ,,hizlalva" .rr.i, uHl< l6pmutat6 m6don az emberi eg6szs6g meg6v6ik6nt l6p-

tekfel.Eli&orm6rnemcsakagy6gyszergy6rt6k,hanemaz6macNavellistam6dszereiket
elfogad6 onrosok felel6ss6ge it *ueketooj.t z6dik. A hippokrdteszi esktit6l val6 elt6volod6s

mdr ekkor bek6vetkezett.

Id6n, a HlNl jel6l6sir diszn6-virus megielen6s6vel, abozz6,tarsitott hal6'los fenyeget6-

seliftel, aa eg6szs6giiryi hat6s6gok 6ltal er6szakkal terjesztett vdd6oltasohJral, a N6metor-

szagban 6s m6sutt is leleplezddott - kiv6,lasztottalmak illetve kozembereknek szant -' k6t

tipusri olt6anyag mer6ben irj helyzetet teremtett. Ils mikdzben a Nvataloss6gok minden

6ron oltananak az alig kipr6b6lt szenel flatalokat 6s oregeket, csecsem6ket 6s 6ldott alla-

potban 16v6 asszonyokat, ako zben azorvosi tdrsadalmak v6gzetesen megosztottak' Mik6z-

ten egyesek, mint p6ld6ul a volt eg6szs6grigyi miniszter, Mikola Ishnin, esKisznek az olt6-

anyagra 6s annakj6tekony hat6s6r4 akdzben n6Ll6n6l nem kev6sb6 ismert orvosok kiz6rj6k

arurak magukon 6s a csal6{ukon va16 atkalmazas6t. Az intemeten pedig egymast 6rik az

olyan ir6sok, amelyek a HlN1 virust 6s az ,,ellene" stirg6ss6ggel el66llitott ott6anyagot apo-

kaliptikus m6retri n6pirt6s eszk0zeik6nt tdialiak'

e uagyarok vit6gszdvets6ge 6s tiszts6gvisel6i felel6ss6gtefies ddntes el6tt 6llnak' Nem

vagrunk eg6szs6g0ryi szervezet, 6s igy szakrnai alapallasunk nem jogosit fel arra, hory ma-

gyar embert6rsainkat az olt6anyag bead6s6r6l lebesz6[iik. Ismereteink 6s nemzett6$aink'

la, *Lcnt az eg1szemberis6gge1szemben t6pldlt felel6ss6g6rzetthk pedig megakadflyoz

abban, hory b6rkinek a v6d6olt6st aianliuk'

Eryet viszont megtehettink r6s meg is keu tennthk minden embert6'rsunkat flgyelmez-

tetjiiLk,vegy6kkomolyanazemberis6getfenyeget6jSwanyt,6ljenekeg6szs6ges6letm6dot'
kenilj6katOmegrenclezv6nyeket,mossanakryakrankezet'6sfogyasszanakolyan6lelmi-
szereket,mintp6ld6ulatortragyma,afeh6rm6lyva,ametyelinekeg6szs6ry6d6hatasaktiz-
ismert.Amagamr6szer6lpedigmegtoldomeg5lajanldssal,eryvildgm6retekbenisp6ratlan
maryarxcszitmeny,azrijsagunkh6ts6borit6lapj6nszerepl6Huminiqu;rnajanl6saval.Ezt'
a maget rov6sirassal is ai6nl6 k6szitm6nyt 6vek 6ta sokan ismeriiik r5s haszn6ljuk gyenne-

keink6smagunkeg6szs6g6nekmeg6vas6ra.AzzaJ,ltowfogyasztdsftembert6rsainloakis
qi6nljuk, a legkevesebbet tessztik 6rtilk, 6rttink'


