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În capitolele precedente ale acestei cărţi, v-am împărtăşit o analiză
serioasă a modului în care urmaşii arhitecţilor Auschwitz fac acum
o altă încercare de cucerire a lumii.

Recunoscând dimensiunile înşelătoriei şi fraudei care ar permite
acestor interese să aibă o şansă în această recentă încercare,
aceasta ar trebui să însemne o lecţie pentru fiecare cititor: singurul
mod în care preluarea lumii poate fi împiedicată – acum şi în gene-
raţiile următoare – este să ne imunizăm la minciuna şi înşelătoria
care formează modus operandi al acestor interese.

Cel mai important, acum că am expus adevărul despre arhitecţii
Auschwitz, considerăm că este de datoria noastră să propunem
drumul de urmat.

Această  carte nu face altceva decât să rescrie istoria secolului 20.

De aceea rezultă că planurile pentru secolul 21 au fost revizuite pen-
tru a lua în considerare noua înţelegere asupra trecutului.

Serioasa analiză documentară din această carte oferă acum ocazia
unică de a modela viitorul fără a repeta greşelile trecutului. Consi-
derînd magnitudinea acestor greşeli, paşii de făcut acum vor trebui
să fie curajoşi, de amploare globală şi de viitor.

Mai mult, momentul pentru a proiecta calea spre o lume mai bună
este acum. Pentru că, dacă nu tragem concluzii corecte şi imediate
din lecţiile istoriei, omenirea va pierde o ocazie importantă de a-şi
reorienta cursul.

În acest capitol, vom evidenţia acţiunile necesare pentru a crea o
lumea de sănătate, pace şi dreptate socială. Această lume nu mai
este o iluzie. Se poate şi trebuie să fie construit acum.
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Releu de viaţă

În acest capitol vom sublinia acţiunile care trebuie întreprinse pen-
tru a crea o lume a sănătăţii, păcii şi justiţiei sociale. Această lume
nu mai este o iluzie. Ea poate şi trebuie să fie construită acum.

Cât de curând această lume va deveni realitate depinde de un sin-
gur factor: de câţi dintre noi suntem pregătiţi să ne angajăm în atin-
gerea acestui scop,. Această chemare la acţiune este direcţionată
în particular către generaţiile mai tinere , deoarece lumea lor şi vii-
torul lor sunt cele care se decid acum.

Omenirea se află la o răscruce. Alternativele nu ar putea fi mai clare.
Pe de o parte sunt interesele economice care beneficiază de bolile,
mizeria şi moartea a milioane de oameni. Pe de altă parte sunt oa-
menii lumii pentru care nu există interes mai mare decât protecţia
sănătăţii şi a vieţii lor.

Supravieţuitorii lagărului de concentrare de la Auschwitz au recu-
noscut acest moment definitoriu în istoria omenirii. Cu chemarea
lor la un “Releu de viaţă” ca singurii supravieţuitori ai iadului pe pă-
mânt acum câteva decenii, ei transmit obligaţia morală întregii
omeniri, astăzi.

“Releul de viaţă” nu este doar o obligaţie morală ci o chemare la
acţiune pentru a proteja viaţa pe pământ în cele mai largi sensuri –
şi astfel a crea fundaţia unei lumi mai bune.
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Scopurile

Omenirea are acum ocazia să creeze o lume de sănătate, pace şi
justiţie socială. Dar această lume nouă nu se va înfăptui singură –
noi, oamenii, va trebui să o construim noi înşine. 

Această carte pune bazele uneia din cele mai mari mişcări în istoria
omenirii: “Mişcarea Vieţii”. Scopul acestei mişcări este de a elibera
omenirea de cătuşele unei dependenţe de un secol, de Cartelul Pe-
trolului şi Medicamentelor, şi de a proteja viaţa umană pentru
toate generaţiile ce vor urma.

Pentru orice mişcare este important să aibă scopuri bine definite.
Scopurile Mişcării Vieţii sunt următoarele: 

• Răspândirea adevărului
Acum este evident că noi, oamenii lumii, am fost înşelaţi în pri-
vinţa unor lucruri atât de importante cum ar fi: Cine a fost res-
ponsabil în ultimă instanţă de cele mai mari crime ale secolului
douăzeci – cele şaizeci de milioane de decese ale celui de-al doi-
lea război mondial? Dacă interesele care ne-au ascuns această
informaţie timp de şapte decenii încă mai controlează opinia pu-
blică de astăzi, trebuie să ne punem alte întrebări importante:

1. De ce ne-au minţit?
2. Dacă ne-au minţit în probleme atât de importante cum sunt
acestea, de ce ar trebui să credem ce ne spun ei astăzi?

Este evident faptul că înţelegerea şi răspândirea adevărului
asupra istoriei este precondiţia construirii unei lumi mai bune. 

• Protecţia sănătăţii şi vieţii
Cel mai important scop al “Mişcării Vieţii” este protecţia sănă-
tăţii şi vieţii oamenilor de pe această planetă – acum şi pentru
generaţiile viitoare – pentru a nu se abuza de ele sau a nu fi
sacrificate intereselor corporatiste.
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• Scoaterea în afara legii a patentelor asupra sănătăţii şi vieţii
Omenirea a trebuit să treacă prin două războaie mondiale sol-
date cu peste o sută de milioane de morţi pentru a înţelege că
motivul care a stat la baza fiecăruia din ele a fost principiul pa-
tentelor. Astfel, scopul cheie devine scoaterea în afara legii a
patentelor asupra sănătăţii şi vieţii. 

• Crearea unui nou sistem de îngrijire a sănătăţii
În timpul secolului trecut, interesele farmaceutice au încercat
să construiască un monopol asupra sănătăţii lumii, bazat pe
două elemente principale: exclusivitatea medicamentelor pa-
tentate ca terapii şi privatizarea sectorului de sănătate sub con-
trolul lor. Se înţelege de la sine că precondiţia unui nou sistem
de sănătate este eliminarea acestor două elemente de control.

Spre deosebire de sistemul de sănătate existent, care este
bazat pe promovarea şi expansiunea bolilor pentru medica-
mentele patentate, focalizarea noului sistem de sănătate este
pe prevenirea şi eliminarea bolilor. Primul pas în refocalizarea
unui nou sistem de sănătate asupra acestor scopuri va fi abo-
lirea tuturor patentelor asupra drogurilor terapeutice şi altor
medicamente.

Al doilea pas va fi aducerea sectorului de sănătate sub contro-
lul oamenilor. Acesta este singurul mod în care se poate ga-
ranta că cercetarea, educaţia şi practica medicală servesc
exclusiv intereselor de sănătate ale oamenilor şi nu intereselor
financiare ale industriei farmaceutice.

• Protecţia vieţii
Genomul uman ca plan şi bază biologică a vieţii ne aparţine
tuturor. Eforturile de a deţine acest cod genetic cu scopul de a
reconstrui, vinde şi manipula corpul uman sau părţi din el în
numele câştigurilor corporatiste, trebuie interzise.

• Protecţia surselor de hrană
Informaţia genetică conţinută în animale, plante şi hrană care
au fost crescute în grădinile şi pe câmpurile noastre de milenii
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ne aparţine tuturor. Manipularea şi alterarea codului genetic
al vieţii, cu scopul de a-l patenta şi a crea monopoluri pe pieţele
globale poartă cu sine pericolul ca sursele noastre de hrană să
fie controlate şi folosite în scopul câştigurilor politice, în favoa-
rea intereselor corporatiste.

• Protecţia mediului
Buna sănătate şi susţinerea vieţii depind de aerul curat, apa
pură şi absenţa substanţelor chimice toxice din mediul încon-
jurător. În timpul secolului trecut, poluarea armosferei dato-
rată emisiilor de carbon şi având originea în forajele de petrol
şi industria extractivă a cărbunelui, a devenit una din cele mai
mari ameninţări asupra mediului înconjurător. Încălzirea glo-
bală şi alte consecinţe ameninţă de asemenea planeta noastră.
În plus, tehnicile intensive de agricultură convenţională care
reclamă folosirea de mari cantităţi de pesticide patentate, ier-
bicide şi fertilizatori sintetici, au poluat solul şi sursele de apă,
ameninţând astfel echilibrul ecologic şi viaţa însăşi.

În secolul 21, energiile derivate din carbon trebuie înlocuite cu
energie bazată pe hidrogen, solară, eoliană, a mareelor şi alte
forme de energie regenerabilă, protejând astfel simultan viaţa
umană şi mediul înconjurător. În mod similar, tehnicile agricole
intensive trebuie înlocuite de agricultura organică şi alte me-
tode agricole naturale descentralizate.

• Apărarea păcii lumii
Păstrarea păcii a fost un vis al tuturor generaţiilor din istorie.
În timp ce majoritatea războaielor au fost dispute regionale,
cel de-al douăzecilea secol a văzut două războaie care au im-
plicat virtual întregul mapamond.

Analiza corectă a cauzelor celor două războaie mondiale este
o precondiţie pentru prevenirea unui alt conflict global. Deoa-
rece un astfel de conflict va implica – fără îndoială – arme de
distrugere în masă, această simplă analiză determină de ase-
menea supravieţuirea omenirii.

Capitolul 7



267

Faptele documentate în această carte duc la o singură conclu-
zie: înlăturarea principiului patentabilităţii în sectorul sănătăţii
şi vieţii este precondiţia păstrării păcii globale.

În mod similar, înlăturarea dependenţei de cererea de petrol
pentru energia lumii va anula motivul profitului din spatele in-
vaziilor militare în regiunile bogate în petrol. În consecinţă, cu
cât mai repede necesarul de energie al lumii va putea fi asigu-
rat prin forme de energie descentralizate şi regenerabile, cu
atât este mai puţin probabilă apariţia altor războaie.

• Stabilirea justiţiei sociale
Imperiile coloniale ale secolelor timpurii care au împărţit lumea
în săraci şi bogaţi au fost înlocuite de naţiunile lider în exportul
de produse chimice, petrochimice şi farmaceutice. Interesele
globale ale “Cartelului Petrolului şi Medicamentelor” nu doar
cimentează nedreptăţile de pe planeta noastră ci le extind şi
mai mult cu fiecare zi care trece.

Între toate aceste noi şi moderne forme de dependenţă eco-
nomică, de departe cea mai ticăloasă este aceea a “colonialis-
mului farmaceutic”. În spatele vălurilor înşelătoare de cartitate
şi luptă împotriva epidemiilor, se promovează în lumea în curs
de dezvoltare medicamente toxice şi mortale care decimează
populaţia şi agravează dependenţa economică.

În  mod similar, împărţirea în naţiuni bogate şi sărace este mai
departe agravată prin promovarea seminţelor şi hranei paten-
tate modificate genetic în lumea în curs de dezvoltare, sub fal-
sul pretext al luptei împotriva foametei mondiale.

Lecţiile istoriei sunt clare: atâta timp cât omenirea permite ur-
maşilor arhitecţilor Auschwitz să continue să fie brokerii de pu-
tere din spatele ordinii economice globale de astăzi, nu va
exista justiţie socială. 
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Eliminarea afacerilor de investiţii cu medicamente şi alimente
patentate este o precondiţie pentru a micşora diferenţa dintre
ţările industrializate şi cele în curs de dezvoltare şi a stabili jus-
tiţia socială la scară mondială.

Tehnologiile moderne descentralizate din domeniul sănătăţii,
nutriţiei, energiei şi alte domenii sunt bazele creşterii economice
în lumea în curs de dezvoltare şi ale micşorării dependenţelor.
Mai mult, terminarea “plăţilor de tribut” de către ţările în curs
de dezvoltare către Cartelul Petrolului şi Medicamentelor va eli-
bera cantităţi vaste de resurse economice în acele ţări, care pot
fi direcţionate spre satisfacerea nevoilor de bază ale populaţiei,
inclusiv hrană, sănătate, educaţie şi locuri de muncă.

Noi, Oamenii suntem arhitecţii 
acestei noi lumi

Chiar în acest moment al istoriei, noi, oamenii, avem două alter-
native. Mai întâi, putem permite intereselor corporatiste să conti-
nue să-şi cimenteze şi extindă monopolul asupra acestei planete în
zonele cheie ale vieţii noastre. Sau noi, oamenii, putem să ne asu-
măm răspunderea de a construi această nouă lume pentru noi în-
şine şi generaţiile viitoare.

Dacă vom lăsa această lume intereselor corporatiste, ei îşi vor con-
tinua afacerile cu sărăcia, foamea, poluarea mediului, boala şi
moartea. Desigur, menţinerea acestei lumi – şi a beneficiilor eco-
nomice care derivă din ea – poate fi realizată numai sub o dicta-
tură globală care să permită acestor interese corporatiste să
amputeze drepturile omului şi să ignore voinţa popoarelor.

Dacă noi, ca popor, decidem să ne asumăm responsabilitatea,
putem profita de cele mai moderne tehnologii cum ar fi energia
regenerabilă şi sănătatea naturală, pe baze ştiinţifice şi să creăm o
lume a sănătăţii, păcii şi justiţiei sociale. Schimbul liber de informa-
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ţie între oameni şi marea cantitate de resurse economice care vor
deveni brusc disponibile vor permite omenirii să facă un salt înainte
către o astfel de lume.

Alegerea pare evidentă. Totuşi, două aspecte trebuie să fie clare
oricui: în primul rând noi, oamenii, trebuie să construim noi înşine
această lume, pentru că noi şi copiii noştri vom beneficia cel mai
mult de ea. În al doilea rând, trebuie s-o facem acum: pentru că,
cu fiecare zi cu care aşteptăm să profităm de această ocazie, status
quo-ul va încerca să-şi cimenteze controlul asupra acestei planete.

Următoarele etape

Fiecare cititor al acestei cărţi, fiecare persoană care primeşte do-
cumentaţia, care înţelege urgenţa lui acum, trebuie să acţioneze
imediat pentru a începe construirea acestei lumi mai bune. În con-
tinuare sunt câteva din cele mai urgente acţiuni de întreprins:

• Gândiţi pentru voi! 
Când reflectaţi la conţinutul acestei cărţi şi vă  faceţi propriile
cercetări, veţi înţelege în ce măsură aţi fost înşelaţi şi induşi în
eroare pentru a nu avea o înţelegere corectă a istoriei, inclusiv
a propriului vostru trecut. În special trebuie să dezvoltaţi o ati-
tudine critică faţă de media deoarece ea serveşte status quo-
ului şi astfel contribuie la înşelăciunea globală.

• Răspândiţi informaţia cuprinsă în această carte.
aceasta carte conţine informaţii unice, documentaţii şi analize
pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Am încercat să extra-
gem cât s-a putut de mult din înregistrări oficiale, inclusiv ma-
terialele ascunse multă vreme în arhivele guvernamentale şi
internaţionale. Vă încurajăm să studiaţi toate link-urile din ver-
siunea online a acestei cărţi şi să vă conduceţi propriile cerce-
tări. Vă încurajăm să transmiteţi versiunea online a acestei cărţi
tuturor celor pe care îi cunoaşteţi şi să includeţi un comentariu
personal despre ceea ce aţi aflat şi învăţat de aici.
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• Contactaţi-vă reprezentanţii politici.
Să nu credeţi că reprezentanţii voştri politici sunt conştienţi de
faptele descrise în această carte. În timp ce unii dintre ei ar fi
putut fi aduşi la putere de aceste interese, alţii pot fi simple
victime – aşa cum într-adevăr am fost cu toţii. Cei din al doilea
grup merită şansa de a dovedi că reprezintă cu adevărat inte-
resele voastre.

Trimiteţi o copie a acestei cărţi reprezentanţilor voştri 
politici.

Întrebaţi-vă politicienii dacă cunosc faptele istorice prezentate 
în această carte. Răspunsul ar putea să vă surprindă.

• Organizaţi răspândirea mesajului despre această carte.
Cel mai bun mod în care ne putem asigura că această carte
ajunge în cele mai îndepărtate colţuri ale satului, oraşului sau
ţării voastre este formarea unui grup împreună cu alţi cititori
care împărtăşesc hotărârea voastră de a acţiona. Prima sarcină
a unui astfel de grup, desigur, va fi să dezvolte metode pentru
a distribui această carte în cadrul comunităţii şi să se asigure
că literalmente toată lumea o citeşte. Ca rezultat al desăvârşirii
acestei activităţi se pot face multe alte activităţi.
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• Căutaţi oameni care gândesc la fel şi lucraţi împreună cu ei. 
Sunt multe posibilităţi şi multe zone în care puteţi fi activi şi să
vă implicaţi în campanii. Acestea includ:

Protecţia mediului
Energia alternativă
Sănătatea naturală pe baze ştiinţifice
Grădinăritul organic
Microfinanţarea şi economia alternativă
Orice alte sectoare în care influenţa intereselor corporatiste 
care au pus stăpânire pe planetă poate fi redusă

• Votaţi cu buzunarul propriu. 
Fiţi atenţi când alegeţi unde şi pe ce vă cheltuiţi banii, la fel
cum sunteţi atenţi ce politicieni votaţi. Unde şi cu ce vă cheltuiţi
banii schimbă cu adevărat lumea. De exemplu:

Cumpărând produse organice votaţi împotriva afacerilor 
cu pesticide ale industriei chimice. 
Cumpărând o maşină eficientă energetic votaţi împotriva 
industriei petrochimice şi a poluării.
Alegând sănătatea naturală pe baze ştiinţifice pentru voi 
şi familia voastră votaţi împotriva afacerii cu boli a industriei 
farmaceutice şi a monopolului acesteia asupra sănătăţii.
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Platforma pentru o lume mai bună

Documentaţia şi analizele conţinute în această carte formează
rampa de lansare de pe care omenirea poate să construiască o
lume mai bună.

Deja acum doi ani, peste două duzini de supravieţuitori ale acestor
lagăre de concentrare s-au adunat la Auschwitz pentru a prezenta
guvernelor Europei o nouă constituţie. Această constituţie “De la
oameni pentru oameni” a subliniat necesitatea de a proteja inte-
resele oamenilor împotriva lăcomiei corporatiste.

Din păcate, această chemare istorică – prezentată ca ”Releu de
viaţă” de către un grup de oameni cu cea mai înaltă autoritate mo-
rală de pe această planetă – a fost ignorată de liderii politici ai Eu-
ropei. Dimpotrivă, prin semnarea “Actului de Activare” de la
Lisabona, aceşti politicieni miopi au dat undă verde unui proces
care va da întregul continent european pe mâinile aceloraşi inte-
rese corporatiste care au fost deja responsabile de cele două răz-
boaie mondiale.

În această situaţie, noi, autorii acestei cărţi, am decis să includem
această chemare în carte şi să o răspândim ca pe o platformă po-
litică şi precondiţie pentru păstrarea democraţiei pentru generaţia
actuală şi cele viitoare. 

În următoarele pagini, arătăm chemarea istorică la un “Releu de
viaţă” către construirea unei Europe – şi în final a unei Lumi – de
la oameni pentru oameni. Contrar multor platforme politice naţio-
nale şi regionale, această chemare internaţională poate fi făcută
cu un suport copleşitor din partea popoarelor lumii pentru că
aduce cu ea o credibilitate şi autoritate fără precedent: greutatea
morală a supravieţuitorilor celor mai mari crime comise împotriva
omenirii combinată cu analiza corectă a cauzelor celor două răz-
boaie mondiale.
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RELEU DE AMINTIRE – RELEU DE VIAŢĂ

CHEMAREA LA O EUROPĂ
DE LA OAMENI PENTRU OAMENI

Preambul

Noi, supravieţuitorii Holocaustului – etichetaţi ca sclavi prin nu-
merele imprimate pe noi în lagărele de concentrare ale Germa-

niei naziste – simţim că timpul trece repede. Lumea a devenit din
ce în ce mai rezistentă la mărturia noastră despre foame şi mize-
rie, despre munca anihilantă de sclavi, despre război şi ură şi alte

crime ale naziştilor.

Am trăit pentru a vedea crescând realizarea unei idei minunate a
unei noi Europe. Această Europă trebuia să fie construită pe me-
moria trecutului, ca un principiu fundamental al unei Europe de

la oameni pentru oameni.

Totuşi, ceea ce observăm sunt din ce în ce mai multe violări ale
acestui principiu. În istoria Europei, drepturile de bază ale omului
la sănătate şi viaţă au fost drepturile cel mai frecvent încălcate.

Doar în ultimul secol, două războaie mondiale au costat vieţile a
peste 100 de  milioane de oameni. În ciclul de evenimente care

au conturat imaginea Europei, un loc a ieşit în evidenţă ca simbol
al agoniei şi morţii: lagărul nazist de concentrare şi exterminare

Auschwitz – Birkenau.

Sute de mii de bărbaţi şi femei din toată Europa, închişi în lagăre
de concentrare, şi-au pierdut viaţa muncind ca sclavi în numele

lăcomiei corporatiste.
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Chiar mai mult, zeci de mii dintre ei şi-au pierdut vieţile în experi-
mente pseudo-medicale făcute pe prizonieri în vederea obţinerii

patentelor pentru diferite medicamente, în numele diferitelor
companii farmaceutice din cadrul IG Farben.

Astăzi, construirea unei noi Europe apare la momentul când noi,
“martorii timpului” încă dăm mărturie despre consecinţele dis-

preţului pentru viaţa umană şi nevoile oamenilor.

Vieţile noastre au fost modelate în momentul în care viaţa
umană nu avea nici o valoare iar sclavul era necesar numai pen-
tru munca lui. Deţinătorii absoluţi ai fiinţei umane nu erau atât

oamenii SS cât sclavii banilor şi puterii de la IG Farben Auschwitz.

De aceea noi ne simţim responsabili pentru acest proces de con-
struire a unei Europe de la oameni pentru oameni.

Aceasta nu este o chestiune de opinie politică.
Este apelul nostru la memorie.
Este chemarea noastră la viaţă,

La gândire raţională,
La o Europă de la oameni pentru oameni,

La un releu de amintire
La un releu de viaţă.

Nu trebuie să permitem niciodată ca acest releu să fie întrerupt,
chiar dacă, din spatele cortinei noii Europe, apar măşti stranii ce

seamănă cu feţele de la IG Farben Auschwitz.
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Chemare la „Mișcarea pentru Viaţă”

Cele mai de pre  drepturi ale omului sunt dreptul la sănătate și
dreptul la viaţă. Acestea sunt drepturile amenin ate de către inte-
resele corporaţiilor care privesc corpul omenesc ca pe propria lor
piaţă de desfacere și sursa unor profituri nemărginite. Astăzi, la
începutul secolului 21, oamenii lumii trebuie sa se unească pen-

tru apărarea drepturilor inalienabile ale omului.

DREPTUL LA SĂNĂTATE

Apărarea sănătăţii noastre, cel mai important dintre drepturile
omului. Pe parcursul secolului trecut, sănătatea noastră a ajuns
sub influenta planului de investi ii al unei industrii care prosperă
printr-o continuă extindere a bolilor ca piaţă de desfacere a me-
dicamentelor patentate. Eforturile făcute de către corporaţiile

farmaceutice de a monopoliza sănătatea umană la nivel global a
devenit cel mai mare obstacol în calea prevenirii și în cele din
urmă a eradicării celor mai obișnuite boli din epoca noastră. 

Orice model de afaceri care se bazează pe răspândirea deliberată
a bolilor încalcă în mod flagrant dreptul fundamental al omului

la sănătate, și trebuie interzis în toata lumea. Acesta va deschide
omenirii calea pentru înlăturarea bolilor de inimă, a cancerului și

multor altor boli ale acestui secol.

DREPTUL LA VIAŢĂ

Într-un mod similar, dreptul la structura biologică fundamentală
a vieţii este ameninţat chiar de aceste interese corporatiste. Ge-

nomul uman - harta vieţii şi schema biologică a existenţei noastre
- a devenit ţinta exploatării comerciale, pe scară largă, prin inter-

mediul brevetării în genetică.

Codul genetic este proprietatea inalienabilă a întregii omeniri.
Toate încercările de a comercializa acest cod genetic, cu scopul

de a re-construi, vinde şi manevra corpul uman sau părţi ale aces-
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tuia pentru câştigul corpora iei, trebuie interzise în întreaga
lume. Informa iile legate de codul nostru genetic trebuie să fie

utilizate exclusiv în beneficiul întregii omeniri.

DREPTUL LA HRANĂ NATURALĂ

De asemenea, informaţiile genetice ale tuturor plantelor şi ani-
malelor care au crescut pe câmpurile şi în grădinile noastre de

milenii, aparţin întregii omeniri. Manipularea şi modificarea co-
dului genetic al plantelor cu scopul de a le breveta şi de a crea

monopoluri pe nutriţia umană în pieţele mondiale, comporta pe-
ricolul ca proviziile noastre alimentare sa facă obiectul abuzurilor
în beneficiul intereselor corporaţiilor. Impunerea monopolului pe
alimente permite corporaţiilor sa controleze soarta întregii socie-
tăţi. Acest lucru subminează fundamentele democraţiei şi încalcă

drepturile omului. Accesul liber la alimente sănătoase, nealte-
rate, este condiţia prealabilă pentru o societate sănătoasă.

O PERSPECTIVĂ ULUITOARE

Drept consecinţă a liberalizării sănătăţii umane, aceste resurse
umane și economice gigantice vor putea fi folosite pentru a lupta

împotriva celor mai arzătoare probleme ale timpurilor noastre
precum foametea, subnutriţia, sărăcia, analfabetismul, șomajul și

ameninţările de mediu.

SPRIJINIŢI MIȘCAREA PENTRU VIAŢĂ

Aceste drepturi de bază nu vă vor fi oferite voluntar de către cei
care men in status quo-ul. Noi, oamenii lumii, trebuie să ne apă-
răm drepturile fundamentale, în acest moment. Acesta este sco-

pul „Mișcării pentru Viaţă”!
Semnez si mă alătur „Mișcării pentru Viaţă” dorind să aduc la în-

deplinire scopurile sale.

Martie 2011 - August Kowalczyk, Jerzy Ulatowski, Aleksandra
Niedzwiecki, Waheed Roomi, Paul A. Taylor, Matthias Rath
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Acest document, desigur, nu este doar un alt apel plin de pasiune
pentru o lume mai bună. Analiza distinctă şi concisă a principiilor
revelate în acest document îl proclamă drept piatra de temelie a
unei lumi realizabile cel mai probabil în timpul vieţii noastre.

• Deveniţi parte din Releul de Viaţă

Dacă voi, ca persoane sau organizaţii, doriţi să jucaţi un rol mai
activ în mişcarea “Releul de viaţă” vă rugăm să ne contactaţi.

Suntem interesaţi să construim o reţea de oameni şi organizaţii
care se angajează să răspândească adevărul istoric şi să pună
capăt deceniilor de înşelăciune la nivel global. Informaţia con-
ţinută în această carte şi referinţele în legătură cu ea constituie
harta drumului nostru.

Ne puteţi contacta prin email la: info@dr-rath-foundation.org
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