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(Sztafeta Życia) 



W poprzednich rozdziałach niniejszej książki podzieliliśmy się z Pań-
stwem z  pewnością otwierającą oczy analizą, jak spadkobiercy bu-
downiczych Auschwitz podejmują jeszcze raz próbę zdobycia świata.

Uświadomienie sobie skali iluzji i oszustw, jakie sprawiają,
że próba podjęta przez owe siły również i dziś może się powieść, po-
winno stanowić dla Czytelnika dobrą lekcję. Jedyny sposób, aby po-
wstrzymać podbój świata, zarówno dziś, jak i w przyszłości, to
uodpornienie się nas wszystkich na kłamstwa i zwodniczą mowę,
tkwiących u samych podstaw modus operandi tych sił.

Co więcej, teraz, gdy ujawniliśmy prawdę o budowniczych Ausch-
witz, uważamy za nasz święty obowiązek zaproponowanie wyjścia
z tej sytuacji.

Książka ta to nic więcej, ale napisana od nowa historia XX w.

Wynika z niej, że plany na wiek XXI muszą być zrewidowane by
uwzględnić nasze nowe zrozumienie przeszłości.

Otrzeźwiająca analiza przedstawiona w niniejszej książce daje też
niepowtarzalną okazję kształtowania naszej przyszłości bez powta-
rzania błędów z przeszłości. Biorąc pod uwagę ogrom tych błędów,
już dzisiaj należy podjąć bardzo odważne, daleko idące kroki o zna-
czeniu globalnym.

Co więcej, czas na planowanie drogi do lepszego świata nadszedł
właśnie teraz. Ponieważ jeżeli natychmiast nie wyciągniemy popraw-
nych wniosków z lekcji historii, to ludzkość zaprzepaści ważną okazję
do zmiany kursu.

W tym rozdziale przedstawimy działania konieczne do stworzenia
świata zdrowia, pokoju i sprawiedliwości. Taki świat nie musi być dłu-
żej iluzją. Można, a nawet trzeba zbudować go teraz.

To, jak szybko stanie się on rzeczywistością, zależy tylko od jednego
czynnika, od tego, jak wielu z nas poświęci się realizacji tego celu. To
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wezwanie do działania kierujemy przede wszystkim do młodszego
pokolenia, bo to ich świat i dzisiaj waży się ich przyszłość.

Ludzkość stoi na rozdrożu. A alternatywa jest skrajnie zróżnicowana.
Z jednej strony znajdują się interesy ekonomiczne, które wzbogacają
się na chorobach, nędzy i śmierci milionów ludzi. Z drugiej zaś znaj-
dują się ludzie świata, dla których nie ma ważniejszej rzeczy niż
ochrona ich zdrowia i życia.

Ci, którzy przeżyli obóz koncentracyjnych w Auschwitz, dostrzegli
ten decydujący moment w historii ludzkości. Jako nieliczni ocaleni z
piekła na ziemi sprzed kilkudziesięciu lat, przekazują oni obowiązek
moralny całej dzisiejszej ludzkości poprzez wezwanie do „Relay of
Life” (Sztafety Życia).

„Sztafeta Życia” jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale także wez-
waniem do działania, aby chronić życie na ziemi w najszerszym tego
słowa znaczeniu, tworząc w ten sposób podstawy dla lepszego
świata.

Cele
Ludzkość ma dziś szanse na zbudowanie świata opartego na zdro-
wiu, pokoju i sprawiedliwości. Ale ten nowy świat nie pojawi się sam.
To my, ludzie musimy go sami zbudować. 
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Niniejsza książka stanowi fundament dla jednego z największych
ruchów w dziejach ludzkości – Ruchu Życia. Celem tego ruchu jest
uwolnienie ludzkości z kajdan stuletniej zależności od kartelu na-
ftowo-farmaceutycznego i ochrona życia ludzkiego teraz i w przy-
szłych pokoleniach.

Ruch Życia ma następujące cele:

• Szerzenie prawdy
Dziś jest sprawą oczywistą, że my, ludzie świata byliśmy zwo-
dzeni w tak ważnych kwestiach jak: kto ponosi ostateczną od-
powiedzialność za największe zbrodnie XX w. – za sześćdziesiąt
milionów istnień ludzkich, jakie pochłonęła II wojna światowa.
Jeżeli grupy interesów, które ukrywały przed nami te informacje
przez ponad siedemdziesiąt lat, będą i dziś kontrolować opinię
publiczną, to musimy zadać sobie kolejne ważne pytania:

1. Dlaczego nas okłamywano?
2. Jeżeli grupy te zwodziły nas w tak ważnych sprawach, 
to dlaczego mielibyśmy im wierzyć dzisiaj?

To oczywiste, że poznanie i rozpowszechnianie prawdy historycz-
nej jest niepodważalnym warunkiem budowy lepszego świata.

• Ochrona zdrowia i życia
Najważniejszym celem Ruchu Życia jest ochrona, dziś i w przy-
szłości, zdrowia i życia mieszkańców naszej planety przed wy-
korzystaniem lub poświęcaniem ich interesom wielkich
korporacji.

• Delegalizacja patentów dotyczących zdrowia i życia
Ludzkość musiała przejść przez dwie wojny światowe, w których
zginęło ponad sto milionów ludzi, aby uświadomić sobie, że
przyczyną, która leżała u podstaw tych wojen, są patenty.
Zatem głównym celem ruchu musi być delegalizacja patentowa-
nia zdrowia i życia.
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• Utworzenie nowego systemu opieki zdrowotnej
Przez całe zeszłe stulecie firmy farmaceutyczne usiłowały zmo-
nopolizować dziedzinę zdrowia na świecie za pomocą dwóch
elementów: wyłączności na produkcję leków patentowanych
jako terapii i prywatyzacji sektora opieki zdrowotnej pod ich kon-
trolą. Nie trzeba mówić, że warunkiem konicznym do powstania
nowego systemu jest eliminacja tych elementów kontroli.

W przeciwieństwie do istniejącego systemu opieki zdrowotnej,
który opiera się na utrzymywaniu i szerzeniu chorób leczonych
przy pomocy opatentowanych leków, celem nowego systemu
opieki zdrowotnej jest zapobieganie chorobom i ich eliminowa-
nie. Jest to oczywiste, że pierwszym krokiem do osiągnięcia
tego celu jest eliminacja wszelkich patentów na leki terapeu-
tyczne i inne środki medyczne.

Drugi krok to poddanie systemu opieki zdrowotnej kontroli
publicznej. To jedyny sposób, aby zagwarantować, że badania,
edukacja i praktyka medycyny będą służyć wyłącznie zdrowiu
ludzi, a nie interesom finansowym, stojącym za przemysłem far-
maceutycznym.

• Ochrona życia
Genom ludzki jako plan i biologiczna podstawa życia należy do
nas wszystkich. Wysiłki prowadzące do zawłaszczenia kodu ge-
netycznego w celu jego przebudowy, sprzedaży czy manipulo-
wania ludzkim ciałem lub jego częściami dla zysku, powinny być
zabronione.

• Ochrona źródeł żywności
Informacje genetyczne zawarte w organizmach zwierząt, roślin
i żywności rosnących na naszych polach i w naszych ogrodach
od tysiącleci, należą do nas wszystkich. Manipulowanie gene-
tycznym zapisem życia i jego modyfikowanie w celu uzyskania
patentów i tworzenia ogólnoświatowego monopolu rynko-
wego niesie niebezpieczeństwo, że nasze zapasy żywności
mogą być kontrolowane i wykorzystywane do celów politycz-
nych przez interesy korporacyjne.

Relay Of Life (Przekaz Życia)



272

• Ochrona środowiska naturalnego
Dobre zdrowie i utrzymanie życia zależy od czystości powietrza,
wody i eliminacji toksycznych środków chemicznych ze środo-
wiska naturalnego. Przez całe zeszłe stulecie zanieczyszczenie
atmosfery związkami pochodnymi węgla, któreych źródłem jest
przemysł wydobycia ropy naftowej i węgla, stawało się coraz
większym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego.
Globalne ocieplenie i wszelkie inne konsekwencje takiego po-
stępowania zagrażają również przetrwaniu naszej planety.
Oprócz tego rabunkowe konwencjonalne metody uprawy roli
wymagają używania dużych ilości opatentowanych, toksycznych
pestycydów, herbicydów i sztucznych nawozów, które zanieczy-
ściły naszą glebę i wodę, co zagraża równowadze ekologicznej,
a nawet życiu jako całości.

W XXI w. energię opartą na związkach węgla należy zastąpić
energią wodorową, słoneczną, wiatrową, wodną i wszelkimi in-
nymi rodzajami energii odnawialnej. Pozwoli to chronić również
życie ludzkie i środowisko naturalne. Należy również zamienić
rabunkowe metody uprawy roli na rolnictwo ekologiczne i inne
zdecentralizowane, naturalne metody uprawy pól.

• Ochrona światowego pokoju
Zachowanie pokoju było i jest marzeniem każdego pokolenia
na przestrzeni dziejów. Choć większość wojen wynikała z kon-
fliktów regionalnych, to jednak w XX w. doświadczyliśmy dwóch
wojen, które objęły właściwie cały świat.

Właściwa analiza przyczyn obydwu wojen światowych to waru-
nek niezbędny dla uchronienia się przed kolejnym konfliktem glo-
balnym. Ponieważ taki konflikt bez wątpienia pociągnie za sobą
użycie broni masowego rażenia, taka analiza jest również bardzo
istotna z punktu widzenia przetrwania rodzaju ludzkiego.

Fakty, przedstawione w niniejszej książce, pozwalają wysnuć
tylko jeden wniosek: zakończenie zasady patentowalności w
dziedzinie ochrony zdrowia i życia jest warunkiem niezbędnym
dla zachowania światowego pokoju.
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Tak samo terminacja zależności światowej energii od ropy na-
ftowej usunie motyw zysków stający u podstaw militanej in-
wazji obszarów bogatych w zrodla roponośne. A zatem, im
prędzej światowe zapotrzebowanie na energię będzie mogło
zostać zaspokojone dzięki zdecentralizowanym, odnawialnym
formom energii, tym mniej będzie wojen.

• Wprowadzenie sprawiedliwości społecznej
Imperia kolonialne minionych wieków, które podzieliły świat na
biednych i bogatych, zostały zastąpione przez światowych eks-
porterów środków chemicznych, farmaceutyków i produktów
petrochemicznych. Ogólnoświatowe interesy kartelu naftowo-
farmaceutycznego nie tylko wpływają na utrwalenie niespra-
wiedliwości na ziemi, ale każdego dnia ją pogłębiają.

Ze wszystkich współczesnych form zależności ekonomicznej na-
johydniejszy jak dotąd jest „kolonializm farmaceutyczny”. Pod
zwodniczym welonem pomocy charytatywnej i zwalczania epi-
demii promuje on trujące i śmiercionośne leki, dziesiątkujące
ludność i wzmagające zależność ekonomiczną krajów rozwija-
jących się.

Podobnie rzecz ma się z podziałem na kraje bogate i biedne,
który pogłębia się przez promocję opatentowanych, genetycz-
nie modyfikowanych ziaren i produktów żywnościowych do kra-
jów rozwijających się pod pretekstem zwalczania głodu na
świecie.

Wnioski z historii są jasne. Tak długo, jak ludzkość będzie po-
zwalała spadkobiercom budowniczych Auschwitz stać u steru
dzisiejszego światowego porządku, tak długo nie będzie szans
na sprawiedliwość społeczną.

Zakończenie biznesu bazującego na patentowanych lekach i
żywności jest nieodzownym warunkiem zmniejszania przepaści
między krajami uprzemysłowionymi a rozwijającymi się oraz
wprowadzenia sprawiedliwości na świecie.
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Nowoczesne, zdecentralizowane technologie w dziedzinie zdro-
wia, żywienia, energii itp. są podstawą wzrostu gospodarczego
w krajach rozwijających się, a także podstawą ich niezależności.
Co więcej, skończenie z płaceniem przez kraje rozwijające się
haraczu kartelowi naftowo-farmaceutycznemu uwolni
ogromną ilość środków ekonomicznych, które będą mogły zos-
tać skierowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi
w zakresie żywności, zdrowia, edukacji i zatrudnienia.

To my, ludzie jesteśmy architektami
tego świata
W tym szczególnym momencie historii, my, ludzie mamy przed sobą
dwie drogi. Pierwszą z nich jest pozwolenie korporacjom na utrwa-
lanie, a nawet poszerzanie ich monopolu w kluczowych obszarach
naszego życia na całym świecie. Lub też my, ludzie weźmiemy od-
powiedzialność za budowę tego nowego świata dla nas samych i
dla przyszłych pokoleń.

Jeżeli oddamy ten świat interesom korporacyjnym, to będą one
nadal prowadzić swój biznes, potęgując nędzę, głód, zanieczyszcze-
nie środowiska, choroby i śmierć. Oczywiście utrzymanie takiego
świata – i zysków, jakie przynosi – można uzyskać jedynie za po-
mocą ogólnoświatowej dyktatury, która umożliwi korporacyjnym
interesom ograniczenie praw obywateli i nieliczenie się z wolą ludzi.

Jeżeli my, ludzie zdecydujemy by wziąć odpowiedzialność w swoje
ręce, to możemy skorzystać z najnowocześniejszych technologii, ta-
kich jak energia odnawialna czy naukowo udowodnione naturalne
metody leczenia, i stworzyć świat zdrowia, pokoju i sprawiedliwości.
Swobodna wymiana informacji między ludźmi jak i dostęp do
ogromnej ilości środków ekonomicznych pozwoli ludzkości uczynić
ogromny krok w stronę tego sprawiedliwego świata.
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Wybór wydaje się oczywisty. Jednak należy wyjaśnić dwie kwestie.
Po pierwsze, to my, ludzie sami musimy zbudować ten świat, ponie-
waż to my i nasze dzieci będziemy mieli z niego największy pożytek.
Po drugie, musimy to zrobić teraz, bo każdy dzień zwłoki daje
okazje dla status quo do scementowania mechanizmów kontroli
nad naszą planetą.

Kolejne działania
Każdy czytelnik tej książki, każdy, kto otrzymał te dokumenty, kto
rozumie wymagania obecnej chwili, powinien podjąć niezwłoczne
działania, aby zacząć budować ten nowy świat. Poniżej znajduje się
lista niektórych, najpilniejszych spraw, jakie należy rozwiązać:

• Myśl samodzielnie!
Jeżeli uważnie przemyślałeś treść niniejszej książki i dokonałeś
własnych badań, to rozumiesz, jak bardzo byłeś zwodzony i
oszukiwany w dostępie do właściwego zrozumienia historii, włą-
czając w to własną przeszłość. Szczególnie ważne jest, abyś roz-
winął własny zmysł krytyczny w stosunku do mediów, ponieważ
to one służą utrwaleniu obecnej sytuacji i w ten sposób przyczy-
niają się do rozpowszechniania ogólnoświatowego oszustwa.  

• Rozpowszechniaj informacje zawarte w niniejszej książce.
W niniejszej książce znajdują się unikalne informacje, doku-
menty i analizy, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Staraliśmy
się tak dalece, jak to było możliwe, korzystać z oficjalnych źró-
deł, w tym z materiałów długo skrywanych w archiwach pań-
stwowych i międzynarodowych. Zachęcamy Cię, abyś
przestudiował wszystkie odniesienia niniejszej książki w wersji
online i przeprowadził własne badania. Zachęcamy Cię do wy-
slania niniejszej książki w wersji online wszystkim, których znasz,
wlaczajac w to własne, osobiste komentarze na temat tego,
czego się dowiedziałeś.
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• Skontaktuj się z Twoimi przedstawicielami politycznymi.
Nie zakładaj z góry, że Twoi przedstawiciele polityczni znają
fakty opisane w niniejszej książce. Bo chociaż niektórzy z nich
zostali wyniesieni do władzy przez interesy korporacyjne, to
wielu inych jest ich ofiarami, tak jak bez wątpienia my wszyscy.
Przedstawiciele tej drugiej grupy z pewnością będą chcieli udo-
wodnić, że reprezentują Twoje interesy.

• Prześlij kopię tej książki do swoich politycznych 
przedstawicieli.

• Zapytaj swoich polityków, czy znają fakty historyczne 
opisane w niniejszej książce. Ich odpowiedzi mogą 
Cię zaskoczyć.

• Podejmij zorganizowane działania na rzecz rozpowszech-
niania tej książki. 
Najlepszy sposób na dotarcie niniejszej książki do najdalszych
zakątków Twojej wsi, miasteczka, miasta i kraju to utworzenie
grupy wsparcia wraz z innymi czytelnikami, podzielającymi Twój
zapał do działania. Najważniejszym zadaniem takiej grupy jest
oczywiście szukanie sposobów na rozpowszechnienie tej książki
w społeczności lokalnej i dopilnowania, aby dosłownie każdy ją
przeczytał. W wyniku takiego dzialania z pewnością będzie
można podjąć wiele innych pożytecznych akcji.
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• Odszukaj ludzi myślących tak jak Ty i podejmij z nimi
współpracę.
Istnieje tu wiele możliwości i wiele obszarów działania i zaan-
gażowania. Należą do nich:

• Ochrona środowiska
• Alternatywne źródła energii 
• Naukowo udowodnione naturalne metody leczenia
• Uprawy ekologiczne
• Mikrofinansowanie i inne alternatywne formy ekonomii
• Wszelkie inne dziedziny, dzięki którym uda się zmniejszyć 

ogólnoświatową kontrolę interesów korporacyjnych nad 
naszą planetą

• Głosuj własną kieszenią.
Bądź ostrożny, decydując gdzie i jak wydajesz pieniądze, tak
samo, jak jesteś ostrożny, kiedy głosujesz na polityków. To,
gdzie i na co wydajesz pieniądze, naprawdę zmienia świat. Na
przykład:

• Kupując produkty ekologiczne glosujesz przeciwko 
przemysłowi chemicznemu razem z produkowanymi 
przezeń pestycydami.

• Kupując samochód oszczedzajacy energie glosujesz 
przeciwko przemysłowi petrochemicznemu i 
zanieczyszczaniu środowiska.

• Korzystając z naukowo udokumentowanych naturalnych 
metod leczenia i zachęcając do nich swoją rodzinę 
glosujesz przeciwko farmaceutycznemu przemysłowi 
chorób i jego monopolu w zakresie zdrowia.
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Platforma na rzecz lepszego świata

Dokumenty i analizy przedstawione w niniejszej książce tworzą pod-
stawę, na której ludzkość może zbudować lepszy świat.

Już dwa lata temu kilkudziesiat osob, ktore ocalaly z obozów kon-
centracyjnych zebrało się w Oświęcimiu, aby przedstawić nową kon-
stytucję rzadom państw Europy. Ta konstytucja, zatytułowana „Dla
ludzi, przez ludzi”, wskazywała na konieczność ochrony interesów
obywateli przed zachłannością wielkich korporacji.

Niestety, to dziejowe wezwanie, zaprezentowane jako „Sztafeta
Życia” (ang Relay of Life) przez grupę ludzi o najwyższym autoryte-
cie moralnym na świecie, zostało zignorowane przez przywódców
politycznych Europy. Wprost przeciwnie,  przez podpisanie Traktatu
Lizbońskiego, ci krótkowzroczni politycy, dali zielone światło dla
procesu, który wyda cały kontynent europejski w rece dokładnie
tych samych korporacyjnych interesów, które juz byly odpowie-
dzialne za obie wojny światowe.

W tej sytuacji my, autorzy niniejszej książki zdecydowaliśmy się do-
łączyć do niej to wezwanie i upowszechnić je jako platformę poli-
tyczną i nieodzowny warunek ocalenia demokracji dla ludzi żyjących
dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Na następnych stronach przedsta-
wiamy ten historyczny odzew o „Sztafete Zycia” by zbudowac Eu-
rope, a także Świat,  dla ludzi i przez ludzi . W przeciwieństwie do
wielu lokalnych i narodowych inicjatyw politycznych, to międzyna-
rodowe wezwanie może osiagnac ogromne wsparcie ze strony zwy-
kłych ludzi z całego świata, ponieważ jego treść niesie
bezprecedensową wiarygodnośc i autorytet: moralną wage słów
ludzi ocalałych z piekła najgorszych zbrodni dokonanych przeciwko
ludzkości wraz z właściwą analizą przyczyn obu wojen światowych.
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SZTAFETA PAMIĘCI – SZTAFETA ŻYCIA

ODEZWA NA RZECZ EUROPY 
DLA LUDZI I PRZEZ LUDZI

Preambuła

My, ocaleni z Holokaustu, oznaczeni jako niewolnicy numerami,
jakie nadano nam w niemieckich nazistowskich obozach 

koncentracyjnych, czujemy, że czas przemija szybko. 
Świat coraz mniej chętnie słucha naszego świadectwa o głodzie 

i nędzy, o wyniszczającej niewolniczej pracy, o wojnie i nienawiści 
i o nazistowskich zbrodniach.

Przeżyliśmy by widzieć postępujące urzeczywistnianie 
cudownej idei nowej Europy. Ta Europa miała być zbudowana 

na pamięci przeszłości, jako na fundamentalnej zasadzie Europy
tworzonej dla ludzi i przez ludzi.

Jednak widzimy, że coraz częściej łamie się tę zasadę. 
W historii Europy podstawowe prawa człowieka do zdrowia 

i życia to prawa, które łamano najczęściej.

W samym tylko zeszłym stuleciu dwie wojny światowe 
pochłonęły ponad 100 milionów istnień ludzkich. 

W serii wydarzeń kształtujących oblicze Europy istnieje 
jedno miejsce, które wyróżnia się na tym tle jako symbol agonii 
i śmierci. Chodzi o niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny 

i eksterminacji Auschwitz-Birkenau.

Setki tysięcy mężczyzn i kobiet z całej Europy uwięzione 
w obozach koncentracyjnych straciły swe życie jako 

niewolnicza siła robocza w imię zachłanności wielkich korporacji.

Relay Of Life (Przekaz Życia)
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Co więcej, dziesiątki tysięcy poniosły śmierć w wyniku 
pseudomedycznych eksperymentów, prowadzonych na więźniach

w celu uzyskania patentów na leki przez spółki farmaceutyczne
działające w ramach koncernu IG Farben.

Dzisiaj proces budowania Europy, zachodzi w czasie kiedy my,
„świadkowie czasu” wciąż jeszcze dajemy świadectwo o 

konsekwencjach pogardy dla ludzkiego życia i potrzeb ludzi.

Nasze życie kształtowało się w czasach, kiedy życie 
ludzkie nie miało żadnej wartości, a niewolnik był potrzebny 
tak długo, jak długo mógł pracować. Władcami absolutnymi 

ludzkiego życia byli nie tyle esesmani, co cyborgi zysku i władzy 
z IG Farben Auschwitz. 

To dlatego czujemy się odpowiedzialni za proces budowania
nowej Europy tworzonej dla ludzi i przez ludzi.

To nie jest sprawa opinii politycznej.
To jest nasze wezwanie o pamięć.
To to jest nasze wezwanie o życie,

o racjonalne myślenie,
o Europę dla ludzi i przez ludzi,

o sztafetę pamięci,
o sztafetę życia.

Nie możemy pozwolić, aby ta sztafeta została przerwana, nawet
jeżeli zza parawanów nowej Europy wyłaniają się dziwne maski,

przypominające twarze z IG Farben Auschwitz.

Rozdział 7



281

KONSTYTUCJA OBYWATELI EUROPY

Do najbardziej podstawowych praw człowieka należy prawo do
zdrowia i życia. Zagrożeniem tych praw są nie tylko konflikty

zbrojne, ale także globalne interesy korporacyjne i ich rosnące usi-
łowania w kierunku wykorzystania ciała ludzkiego i wiedzy o nim

jako swojej wyłącznej własności i źródła zysków.

DLATEGO PROKLAMUJEMY JAKO NIEZBYWALNE PRAWA
KAŻDEGO EUROPEJCZYKA:

PRAWO DO ZDROWIA

Nasze zdrowie i nasze ciało to najcenniejsze dobra, jakie mamy.
Nie mogą być one wykorzystywane jako rynek dla leków 
patentowanych i innych form działalności komercyjnej. 
Rozprzestrzenianie chorób jako rynków dla leków jest 

niekonstytucyjne. Jakikolwiek system opieki zdrowotnej 
bazujący na tych tych zasadach i je promujący powinien być 

zabroniony prawem.

PRAWO DO ŻYCIA

Genom ludzki jako plan życia i biologiczna podstawa naszej 
egzystencji należy do całej ludzkości. Wysiłki zmierzające do 

zawłaszczenia kodu genetycznego w celu przebudowy, sprzedaży
czy manipulacji ciałem ludzkim lub jego częściami dla zysku jest

niekonstytucyjne i dlatego zabronione.

PRAWO DO NATURALNEJ ŻYWNOŚCI 

Informacje genetyczne wszystkich roślin i żywności, które od 
tysiącleci rosną na naszych polach i w naszych ogrodach, należą
do całej ludzkości. Manipulowanie genetycznym zapisem roślin 
i jego modyfikowanie w celu uzyskania patentów i tworzenia

ogólnoświatowego monopolu rynkowego niesie niebezpie
czeństwo, że nasze zapasy żywności będą kontrolowane i 

wykorzystywane przez korporacyjne interesy. Tak samo jak 

Relay Of Life (Przekaz Życia)



282

Rozdział 7

w przypadku zdrowia i życia, monopolizacja żywności prowadzi
do kontroli nad całymi społeczeństwami.

TAKIE DZIAŁANIA SĄ NIEKONSTYTUCYJNE 

Przyczyną, dla której te fundamentalne prawa człowieka nie są
jeszcze powszechnie przyjęte i stosowane, jest zasada patentów.

Patenty to instrumenty ekonomiczne, napędzające zyski z 
inwestycji dla całych gałęzi przemysłu, włączając w to przemysł

mających bezpośredni wpływ na życie i zdrowie człowieka.

ŻYCIA NIE MOŻNA PATENTOWAĆ 

Aby wymusić tę zasadę i chronić zdrowie i życie zarówno 
naszego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń mieszkańców 

Europy, patenty w dziedzinie zdrowia, życia i żywności uznaje 
się za niekonstytucyjne. Wzywamy OBYWATELI Europy, 

którzy przeczytają tę proponowaną KONSTYTUCJĘ OBYWATELI
EUROPY do poparcia jej własnymi podpisami.

IDEA EUROPY DLA LUDZI I  PRZEZ LUDZI

Proponowana konstytucja służy jako plan definiujący 
podstawowe prawa człowieka w całej Europie, wlaczajac 

w to prawo do zdrowego środowiska naturalnego, 
poszanowania godności ludzkiej i ochrony wartości społecznych.

Przekazujemy tę odezwę mieszkańcom Europy. To oni byli 
prawdziwymi strażnikami pamięci przekazując pamieć wydarzeń

historycznych z pokolenia na pokolenie i pozostaną nimi, 
kontynuując sztafetę pamięci i sztafetę życia.
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Ten dokument oczywiście nie jest jedynie kolejnym emocjonalnym
wezwaniem do budowy lepszego świata. Precyzyjna analiza i zasady
przedstawione w tym dokumencie sprawiaja, że powinien on być
kamieniem węgielnym dla budowy świata, ktory jest osiagalny w
ciągu życia u większości z nas.

• Jak stać się uczestnikiem ruchu Relay of Life 
(Sztafety Zycia)

Jeżeli jako osoba indywidualna lub instytucja chcą Państwo
odegrać bardziej czynną rolę w ruchu Relay of Life, prosimy o
kontakt.

Jesteśmy zainteresowani stworzeniem siatki organizacyjnej
osób i instytucji zaangażowanych w szerzenie prawdy historycz-
nej i zakończenie dziesiecioleci dezinformacji i wypaczen. Wie-
dza wraz materialami źródłowymi zawartymi w tej książce
torują drogę do osiągnięcia tego celu.

Mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej: info@dr-rath-foundation.org




