
Capitolul 8

Anexe



www4.dr-rath-foundation.org

The Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation este
o organizaţie non-profit dedi-
cată ameliorării sănătăţii umane
la scară globală prin cercetare,
educaţie, şi apărarea drepturilor
pacienţilor de a alege terapiile
naturale de sănătate. Descoperi-
rile ştiinţifice ale fondatorului
său Dr Matthias Rath, un pionier
al cercetărilor în domeniul sănă-

tăţii naturale, oferă deschideri majore în abordarea naturală a boli-
lor cardiovasculare, cancerului şi altor probleme de sănătate. 

Viziunea sa, susţinută de cercetări
extensive, a descătuşat potenţialul
de control al acestor maladii prin
mjloace naturale. Ca rezultat, Funda-
ţia a fost instrumentul de promovare
a educaţiei pe teme de sănătate na-
turală şi a dreptului oamenilor din
toată lumea la sănătate.
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Site-uri web cheie
pentru informaţii suplimentare
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www.eu-facts.org

Site-ul EU Facts (fapte UE)

Documentele istorice publicate pe site-ul EU Facts dovedesc faptul
că structura nedemocraticului “Bruxelles UE” şi-a avut originea în
planurile liderilor nazişti în timpul celui de-al doilea război mondial.
Publicarea acestei informaţii re-
prezintă începutul sfârşitului ex-
perimentului nedemocratic al
“Bruxelles UE”.
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www.eu-referendum.org 

The European Referendum Initiative
Iniţiativa Referendumului European

Initiativa unui Referendum Eu-
ropean este o campanie de sus-
tinere a dreptului la vot al
cetatenilor, prin referendum,
atunci când se fac schimbări
semnificative ale legislaţiei care
îi afectează, la nivel naţional sau
european. În prezent aceasta in-
clude o petiţie pentru o Europă

de la Oameni pentru Oameni, o petiţie pentru a respinge aşa nu-
mitul Tratat de la Lisabona şi o petiţie pentru un referendum asupra
remediilor naturale. Până acum peste un sfert de milion de oameni
din întreaga Europă au semnat aceste petiţii.

www.health-peace-justice.org

The International Alliance for Health, Peace and Social Justice
Alianţa Internaţională pentru Sănătate, Pace şi Dreptate Socială

International Alliance for
Health, Peace and Social Justice
este o mişcare globală care in-
tenţionează să creeze o lume să-
nătoasă, paşnică şi dreaptă
unind oameni din toate naţiu-
nile, culturile, rasele şi credinţele
într-un efort comun de a atinge
aceste scopuri. Ea invită toţi ce-
tatenii şi organizaţiile (naţionale şi internaţionale) să i se alăture
pentru a reuşi să făurească o lume mai bună.
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www.nuremberg-tribunal.org

The NT2 project: Call for a second ‘Nuremberg’ Tribunal 
Proiectul NT2: Chemarea la un al doilea Tribunal “Nürnberg”

Iniţial, Tribunalul de la Nürnberg
a fost o parte a eforturilor SUA şi
altor guverne Aliate pentru a sta-
bili cine a fost responsabil de al
doilea război mondial şi de a con-
damna pe cei care au comis crime
împotriva umanităţii. Între 1945
şi 1948 au avut loc mai multe ast-
fel de procese, în Palatul de Justi-
ţie din oraşul german Nürnberg,
printre care cel mai important a
fost cazul împotriva cartelului pe-
trolului şi medicamentelor IG Farben. Directorii Executivi ai acestui car-
tel, conform procurorului şef al SUA Telford Taylor, au fost cei mai
mari criminali de război – fără de care cel de-al doilea război mondial
nu ar fi fost posibil, Totuşi, deşi tribunalul original a adus la bară car-
telul IG Farben, a avut succes doar parţial în a pune capăt crimelor
acestuia. În numai câţiva ani de la finalizarea proceselor, rădăcinile
cartelului farmaceutic au fost rapid restabilite. 

De atunci, marketingul înşelător al produselor farmaceutice scumpe şi
adesea mortale, a dus la crearea unor pieţe de multe miliarde de dolari
bazate mai degrabă pe expansiunea bolilor, decât pe eliminarea aces-
tora. Ca atare, deşi se prezintă ca oferind soluţii maladiilor majore ale
omenirii, industria farmaceutică se bazează pe exploatarea bolilor în
vederea obţinerii profitului. Mai rău încă, industria ignoră, ascunde şi
obstrucţionează terapiile naturale eficiente, sigure şi demonstrate şti-
inţific, care sunt capabile de a eradica pe scară largă maladiile ende-
mice majore ale omenirii. De aceea, proiectul NT-2 intenţionează să
convoce un al doilea Tribunal de la Nürnberg, ca mijloc de a pune pen-
tru totdeauna capăt crimelor cartelului farmaceutic.
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www.profit-over-life.org

Profit Over Life
Profit asupra vieţii

După 60 de ani de tăcere, arhiva
online Profit Over Life (profit
asupra vieţii) deschide înregis-
trările Tribunalului de Război de
la Nürnberg împotriva IG Far-
ben, cea mai mare multinaţio-
nală chimică / farmaceutică a
primei jumătăţi a secolului 20,
pentru oamenii de pretutindeni.
Zecile de mii de documente con-
ţinute în arhive documentează
fără echivoc faptul că cel de-al

doilea război mondial un război care a costat vieţile a peste 60 de
milioane de oameni – a fost planificat şi finanţat de cartelul IG Far-
ben care la acel moment consta din  Bayer, BASF, Hoechst şi alţii.

Studenţii, profesorii, cercetătorii
academici, politicienii şi milioane
de oameni din întreaga lume
sunt aşadar invitaţi să consulte
această arhivă, ca bază a unei
mai bune înţelegeri a istoriei.
Aceasta are o deosebită impor-
tanţă deoarece interesele corpo-
ratiste multinaţionale continuă
şi în zilele noastre să utilizeze
forţele militare pentru a-şi
atinge scopurile globale.
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www.reject-the-eu.co.uk

Reject the EU!
Respingeţi UE!

Pentru cetăţenii Regatului Unit,
expunerea rădăcinilor naziste
ale Bruxelles UE este o provo-
care specială. După ce anterior
de două ori – în primul şi în al
doilea război mondial – a jucat
un rol critic în salvarea Europei
împotriva acaparării ei de către
Cartelul Petrolului şi Medica-
mentelor şi acţionarii săi politici,
acum sunt confruntaţi cu posibi-
litatea ca marile sacrificii umane
ale cetăţenilor ţării lor, să fi fost
în zadar. Cu subjugarea lor sub Tratatul de la Lisabona şi Bruxelles
UE, vieţiile a şaizeci de milioane de britanici care trăiesc astăzi şi alţii
fără număr care nu s-au născut încă, vor cădea sub jugul aceloraşi
interese care au încercat să cucerească şi să controleze Regatul Unit
de două ori până acum.

De aceea cetăţenii Regatului Unit sunt rugaţi să răspândească in-
formaţia conţinută în site-ul web Reject the EU! În cadrul familiei,
prietenilor, colegilor de muncă şi în comunităţile lor şi mai mult, să-
şi confrunte reprezentanţii politici – la nivel local, regional, naţional
şi european.
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www.relay-of-life.org

Relay of Life
Releu de viaţă

Site-ul Relay of Life descrie cum,
la 13 noiembrie 2007, peste 30
de supravieţuitori ai lagărului de
exterminare Auschwitz şi ai altor
lagăre de concentrare naziste s-
au întrunit în Polonia la o confe-
rinţă de o zi, la Auschwitz. Pe
baza crezului lor moral unic,
acest extraordinar grup de oa-
meni au decis să-şi descarce su-
pararile într-o discuţie despre
viitorul Europei. Într-o ceremo-

nie solemnă, supravieţuitorii acestui “iad pe pământ” şi-au împăr-
tăşit experienţele trecute şi au propus o Constituţie pentru o
Europă de la Oameni pentru Oameni.

Conferinţa a fost organizată îm-
preună cu Dr. Rath Health Foun-
dation, organizaţie non-profit
care a fost instrumentul  expu-
nerii naturii frauduloase a aface-
rii farmaceurice cu boala şi în a
arăta cum principiul conducător
al acestei industrii, atât în al doi-
lea război mondial cât şi acum,
este profitul pe socoteala vieţii.
În recunoaşterea muncii sale,
Fundaţia a primit de asemenea
“Releul de viaţă” de la supravieţuitorii de la Auschwitz cu cererea
simbolică de a duce amintirea Auschwitz în viitor.



Conţinând copii ale documentelor istorice nepublicate an-
terior, ce provin din arhivele internaţionale, "Rădăcinile

naziste ale " UE Bruxelles "," dovedeşte că arhitecţii-cheie 
ai Uniunii Europene au fost recrutaţi din rândul aceloraşi

tehnocraţi care proiectaseră deja planurile Europei de
după cel de-al doilea Război Mondial, 

sub controlul naziştilor. 

Dezvăluind cât de nedemocratică este natura Uniunii Eu-
ropene, semănând izbitor cu planurile făcute de naziști

pentru perioada care va urma războiului, „pentru o zonă
complet europeană”, informaţiile şocante conţinute în

această carte, în esenţă, marchează începutul sfârşitului
pentru aşa numitul "Proiect European". 

Ca atare, conştienţi de faptul că Europa de astăzi este
acum în pragul unui colaps economic, autorii încheie prin 

a arăta modul în care construirea unei noi Europe - proiec-
tate pentru oameni şi prin oameni - ar putea duce 
la o lume mai sănătoasă, de pace şi justiţia socială.
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