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PRAWDZIWA DEMOKRACJA
W prawdziwej demokracji cała władza 

spoczywa w rękach społeczeństwa.

Demokracja zmienia się w dyktaturę
Jak interesy korporacyjne kontrolują Unię Europejską?

Szczebel wykonawczy
• prezydent
• rząd

Szczebel ustawodawczy
• parlament

głosowanie głosowanie

Społeczeństwo

Brukselska Unia Europejska przedstawia się światu jako świetlany
przykład demokracji XXI wieku. W rzeczywistości jednak nic bar-
dziej nie mija się z prawdą.

W prawdziwej demokracji cała władza spoczywa w rękach społe-
czeństwa. Zasada „rozdziału władzy” między trzema szczeblami
rządu – wykonawczym, ustawodawczym i sądowniczym – ustala
elementy kontroli i równowagi w celu zapobiegania nadużyciom.
Zasada ta została powszechnie przyjęta po tym, jak ludzkość wal-
czyła o nią przez tysiące lat.

Kontrola i 
równowaga
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Dyktatura „brukselskiej UE”

Parlament UE
• bez prawa do 

niezależnego usta-
nawiania prawa

głosowanie

Jeżeli ostateczna władza 
nie spoczywa już więcej w 
rękach społeczeństwa, to 
demokracja staje się dyktaturą.

Kontroluje
szczebel wykonawczy

Komisja kontro-
luje proces 

ustawodawczy

Szczebel wykonaw-
czy i ustawodawczy
• komisja UE
• wyznaczony prezydent

Interesy korporacyjne
• kartel naftowo-farmaceutyczny

Niestety, brukselskiej Unii Europejskiej brakuje tej fundamentalnej
zasady „rozdziału władzy”. Co więcej, społeczeństwo Europy nie ma
kontroli ani nad poziomem wykonawczym, ani nad procesem usta-
wodawczym. Co gorsza, parlament, który wybierają, również nie
ma żadnych środków skutecznego kontrolowania tych organów.

Żeby ukryć tę słabość, do „Traktatu lizbońskiego” dołączono Artykuł
225 – tzw. „artykuł – figowy listek”. Klauzula ta dopuszcza możliwość,
w przypadku parlamentu UE, „żądania od Komisji przedłożenia pro-
pozycji” legislacyjnych. Komisja, oczywiście, może po prostu odmówić
zrobienia tego (http://europa.eu/lisbon_ treaty/index_en.htm).

Działając poza podstawowymi zasadami demokracji, brukselska UE
jest, z definicji, dyktaturą. Zdolność społeczeństwa do określania
swojego rządu została przekazana interesom korporacyjnym. 

BRAK
GŁOSO-
WANIA Społeczeństwo

W odróżnieniu od tego, co jest w prawdziwej demokracji, wła-
dza w UE nie spoczywa już więcej w rękach społeczeństwa

Dalsze informacje: GB1BD122

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1BD122.html
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Jak kartel naftowo-farmaceutyczny
próbuje kontrolować Europę?

Brukselska UE przedstawia się światu jako demokracja parlamen-
tarna z parlamentem UE odgrywającym decydującą rolę. Jednakże,
decyzje wykonawcze i tworzenie wszystkich ustaw prawnych leżą w
gestii Komisji UE i jej personelu składającego się z ponad 54000 ludzi.

Ze swoich biur w głównej siedzibie Komisji – budynek Berlaymont –
i z innych miejsc, ta opłacana armia nastawionych na karierę biuro-
kratów kreśli prawa Europy w imieniu interesów korporacyjnych. 

Z kolei zaś, 754-osobowy Parlament UE składa się z polityków z 27
narodów, którzy nie mają żadnej władzy kontrolnej nad tą armią
biurokratów. Funkcjonowanie Parlamentu UE to jakby mydlenie
oczu, którego celem jest przedstawianie społeczeństwu Europy
brukselkiej UE jako „demokracji parlamentarnej”.

Komisja UE: 54000 pracowników
Pracownicy Komisji działają poza jakąkolwiek kontrolą demokratyczną i wdra-
żają prawa Europy w imieniu interesów korporacyjnych.
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KARTEL NAFTOWO-FARMACEUTYCZNY

Biurokracja UE:
•ponad 42000 nie wybie-

ranych biurokratów i 
innych pracowników 
zatrudnionych bezpo-
średnio przez Komisję
UE.

• Ponad 12000 pracowni-
ków nieetatowych

=  
Razem ponad

54000 ludzi!

KOMISJA UE Komisja UE ze swoją gi-
gantyczną biurokracją jest
zarówno organem wyko-
nawczym jak i decydującym
organem ustawodawczym
brukselskiej UE.

W Unii Europejskiej nie
zostanie napisane ani nie
przejdzie żadne prawo bez
zatwierdzenia Komisji UE,
która wyznaczana jest w
imieniu interesów korpo-
racyjnych.

instruuje

500 milionom ludzi Europy

Przewodzi

Wybrani w drodze
głosowania członko-
wie Parlamentu UE
nie mają prawa do
niezależnego usta-
nawiania prawa!

głoso-
wanie

instruuje

Parlament UE:
754 członków

Dalsze informacje: GB1CE843

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1CE843.html


Na poprzednich stronach położyliśmy nacisk na fakt, że decyzja o
rządzie Europy została przeniesiona ze społeczeństwa na interesy
korporacyjne, a mianowicie na kartel naftowo-farmaceutyczny.
Kartel ten ma wyraźną charakterystykę. Obejmuje on warte wiele
biliardów dolarów inwestycje chemiczne, petrochemiczne i farma-
ceutyczne i jest zdecydowanie największą inwestycyjną grupą kor-
poracyjną na świecie.

W ciągu XX wieku kartel ten stał się nie tylko dominującą siłą gos-
podarczą, ale także umieścił swoich politycznych udziałowców w
rządach czołowych państw uprzemysłowionych świata. Czołowymi
przedstawicielami z finansowych sfer kontrolujących ten kartel są:

• grupa Rockefellera, reprezentująca amerykańskie interesy na-
ftowo-farmaceutyczne. Jest to największa z tych finansowych
grup interesów. Wyrosła z XIX-wiecznego monopolu korporacji
Standard Oil, kontroluje obecnie tuziny wielonarodowych firm
chemicznych, farmaceutycznych i naftowych na całej kuli ziem-
skiej. Jednym z jej najwybitniejszych ambasadorów w ostatnich
dekadach był Henry Kissinger. 

• Niemcy i Francja, wiodące kraje eksportowe produktów che-
micznych i farmaceutycznych w Europie. Ta grupa ma swoje ko-
rzenie w późnych latach XIX wieku, kiedy to obejmowała firmy:
Bayer, BASF i Hoechst, a później ich niesławny kartel IG Farben.
Współczesnymi następcami tych firm są wiodące firmy inwesty-
cyjne w Europie, które zostały wykorzystane w budowaniu bru-
kselskiej UE.

W swoim czasie media szeroko nagłośniły to, że na parę dni przed
objęciem urzędu obecny prezydent UE Rompuy został zaproszony
na swoją prezydencką „rozmowę kwalifikacyjną” przez grupę Bil-
derberg – elitarny krąg amerykańsko-europejskich interesów kor-
poracyjnych pod kontrolą Dawida Rockefellera, któremu prezesuje
były komisarz UE i lobbysta farmaceutyczny Etienne Davignon.

24
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Udziałowcy kartelu naftowo-farmaceutycznego
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19 listopada, 2009r.: 
Prezydent UE Rompuy 
pozuje do zdjęcia z jednym
z ludzi, którzy wynieśli go
do władzy.

Francja:
• jeden z wiodących

eksporterów leków
• jeden z wiodących

na świecie krajów
handlujących ropą
naftową

Społeczeństwo Europy nie miało prawa 
do głosowania i do wypowiedzi!

BRAK

GŁOSO-

WANIA

Angela Merkel Nicolas Sarkozy David Rockefeller

Grupa Rockefellera:
• największa grupa

inwestycyjna na 
świecie

• główne inwestycje:
chemikalia, ropa 
naftowa, leki

‘Grupa Bilderberg’
Finansowi i poli-
tyczni udziałowcy
kartelu chemicz-
nego, naftowego i
farmaceutycznego,
wśród których są:
• Henry Kissinger,

były sekretarz
funduszu braci
Rockefellerów, 

• Etienne Davig-
non, były komi-
sarz UE, członek
zarządu firmy far-
maceutycznej Gi-
lead

Niemcy: 
• wiodący eksporter

chemikaliów na
świecie

• jeden z wiodących
eksporterów
leków

A jak wybrali prezydenta Europy?

Dalsze informacje: GB1ST321

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1ST321.html


Dla niedowierzającego czytelnika pomocne w tym miejscu może
być podsumowanie procesu wyboru pierwszego prezydenta i mi-
nistra spraw zagranicznych brukselskiej UE: 

1. społeczeństwo Europy zostało wykluczone z podejmowania
decyzji

2. nowi „królowie” Europy zostali wybrani przez elitarny krąg 
interesów korporacyjnych

3. ceremonia wyboru odbyła się w bogatym arystokratycznym
otoczeniu pałacu Valley of the Duchesse

4. francuski prezydent Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy 
de Nagy-Bocsa), potomek drobnego arystokraty, był „mistrzem
ceremonii”

5. koronę królowej wręczono baronessie Catherine Ashton

6. koronę króla przekazano innej osobie, której nazwisko świad-
czy o arystokratycznym pochodzeniu – Hermanowi van Rom-
puy'owi. Van Rompuy będzie działał jako tymczasowy
„monarcha” do czasu, gdy, np. pojawi się jakiś międzynaro-
dowy kryzys i tron przejmie sam drobny arystokrata.

Faktycznie, system rządzenia UE odwraca wszystkie demokra-
tyczne osiągnięcia cywilizacji europejskiej na przestrzeni minio-
nego tysiąca lat i przesuwa cały kontynent z powrotem do
czasów średniowiecza, kiedy to autokratyczni monarchowie rzą-
dzili Europą poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą.
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Koniec demokracji i 
powrót do średniowiecza
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Unia Europejska przedstawia się światu jak pokazowy model demokra-
cji XXI wieku. Jednakże, ceremonia koronacji w wykonaniu brukselskiej
UE powinna przekonać nawet najbardziej sceptycznego czytelnika,
że koncepcja brukselskiej UE jest wszystkim tylko nie demokracją.

Pałac Valley of the Duchesse, 
miejsce, gdzie 12 listopada, 2009r., 

odbyła się ceremonia wyboru 
prezydenta Unii Europejskiej.

Dalsze informacje: GB1MT165

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1MT165.html


Odwracanie toczonej przez stulecia 
walki ludzkości o demokrację

Narodziny demokracji Magna Charta

1791 – konstytucja polska

Wyzwolenie krajów rozwijają-
cych się z kolonializmu

1776 – Deklaracja Niepodległości
Stanów Zjednoczonych

1789 – konstytucja francuska

Rozdział 1
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Czy miliony ludzi zgineły na darmo, walcząc
o demokrację w I i II wojnie światowej?

Zniszczenie Rotterdamu

Bombardowanie Londynu

Zniszczenie Stalingradu

Ponad 100 milionów ofiar w dwóch wojnach świa-
towych: cmentarz żołnierzy poległych w Normandii

Powstanie w get-
cie warszawskim
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Czy społeczeństwo Europy dobrowolnie
zrezygnowało ze stuleci demokracji?

Rozdział 1
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Dla kartelu naftowo-farmaceutycznego „brukselska UE” jest po
prostu bazą operacyjną, z której zamierza on podbić świat, wyko-
rzystując polityczną, gospodarczą i jeżeli to konieczne, militarną
siłę. Dążąc do celu, kartel próbuje obecnie eksportować niedemo-
kratyczną koncepcję „brukselskiej UE” do innych regionów świata.
Unia Afrykańska już jest wzorowana na „brukselskiej UE” - łącznie
z „Komisją UA”!

Polityczni udziałowcy kartelu zwodniczo obnoszą się z „brukselską
UE” jako modelem demokracji i pokoju XXI wieku. Już sam zakres
tej globalnej kampanii społecznościowej stwarza wrażenie, że
„brukselska UE” została zaakceptowana poprzez demokratyczny
wybór przez społeczeństwo Europy i że to ciało polityczne odzwier-
ciedla ich wolę.

Tymczasem nic bardziej nie mija się z prawdą. Istniejące fakty rzu-
cają światło na fundamentalnie niedemokratyczną naturę „bru-
kselskiej UE” - znak ostrzegawczy dla świata:

•  jedynym krajem, w którym społeczeństwu pozwolono głosować
na „Traktat lizboński” - akt pełnomocnictwa „brukselskiej UE” -
była Irlandia, której liczba ludności stanowi mniej niż 1% (!) całej
Europy. I nawet to głosowanie było wynikiem szyderstwa z de-
mokracji. W czerwcu 2008 roku społeczeństwo Irlandii odrzuciło
koncepcję „brukselskiej UE” rozbrzmiewającym „Nie”. Lecz poli-
tyczni udziałowcy kartelu w Brukseli postanowili zignorować to
głosowanie. Przekupstwem nakłonili rząd irlandzki do zorgani-
zowania drugiego referendum i wymusili „Tak” oszałamiającą
sumą pieniędzy przelaną przez udziałowców kartelu do Dublina.

• ponad 99% populacji Europy – a więc ponad 500 milionom ludzi
- odmówiono demokratycznego prawa do głosowania na „Trak-
tat lizboński” w referendum.



Udziałowcy kartelu pozbawili ludzi ich
demokratycznych praw!

To naruszenie wszelkich zasad demokracji przez kartel nie jest żadnym
zbiegiem okoliczności. Badania opinii publicznej przeprowadzone w
całej Europie wskazały na odrzucenie koncepcji „brukselskiej UE”
przez ogromną większość ankietowanych. Oszukańczą naturę „bru-
kselskiej UE” najlepiej charakteryzuje fakt, że podczas gdy udziałowcy
kartelu okrzykują ją jako ikonę demokracji, to brakuje jej najbardziej
podstawowych praw demokratycznych – ze strachu przed ludźmi.

500 milionom Europejczyków odmówiono
ich demokratycznego prawa do głosowa-
nia na „Lizboński akt pełnomocnictwa”

głosować na „Traktat lizboński”

nie pozwolono głosować

kraje nie będące człon-
kami „brukselskiej UE”

Dalsze informacje: GB1SC834
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http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1SC834.html
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Na poprzednich stronach podsumowaliśmy to, jakie są plany kartelu
naftowo-farmaceutycznego, jeśli chodzi o formowanie brukselskiej
UE. Oczywiście, ten odważny manewr nie jest przypadkowym ćwi-
czeniem, lecz ma poważne ekonomiczne motywy. Ta strona wyjaś-
nia „kulisy” brukselskiej UE.
Finansowe grupy stojące za kartelem naftowo-farmaceutycznym za-
interesowane są kontrolą olbrzymich globalnych rynków, które mają
wpływ dosłownie na każde życie ludzkie. Znakomitymi przykładami
tego są dziedziny: żywności, zdrowia i energii. W ciągu minionego
wieku, kartel naftowo-farmaceutyczny rozszerzył swoje rynki w tych
trzech obszarach w postaci wartych wiele biliardów dolarów inwestycji.
Budowanie tych gigantycznych rynków globalnych opierało się na
dwóch strategicznych narzędziach. Po pierwsze, na wykorzystaniu pa-
tentów jako narzędzi do monopolizowania rynków. Po drugie, na dez-
informowacji opinii publicznej, której celem było utrzymywanie ludzi
w nieświadomości, jeśli chodzi o możliwości wyboru. W rezultacie,
każda osoba w uprzemysłowionych regionach świata płaci dzisiaj około
jedną trzecią swoich dochodów jako „haracz” na rzecz tego kartelu.
Z początkiem XXI wieku kartel staje przed fundamentalnie nowym wy-
zwaniem -  wszystkie jego kluczowe rynki, a więc: ropy naftowej,
leków, chemicznych środków rolniczych i żywności modyfikowanej ge-
netycznie, zagrożone są nowymi technologiami, które ostatecznie za-
stąpią istniejące monopolistyczne i oparte na patentach rynki globalne.

W tej sytuacji, ludzie reprezentujący kartel i jego finansowe interesy
wiedzą, że ich warty wiele biliardów dolarów interes nie może dłużej
przetrwać w systemie demokracji. Dlatego też, niedemokratyczna
struktura brukselskiej UE jest strategicznym krokiem w kierunku usta-
nowienia globalnej dyktatury w imieniu tych interesów korporacyjnych.
Na początku XXI wieku ludzkość stoi na rozdrożu. Musimy zdecydo-
wać, czy chcemy pozwolić interesom kartelu naftowo-farmaceutycz-
nego na ich dominację nad naszym życiem – przez narzucenie
ogromnie przestarzałych technologii – lub czy jesteśmy gotowi wyzwo-
lić się z tego jarzma, korzystając z nowych, niezależnych i trwałych tech-
nologii, takich jak: odnawialne źródła energii, oparte na nauce
naturalne podejście do zdrowia i rolnictwo ekologiczne.

Strategiczne cele kartelu
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Globalne, warte wiele biliardów rynki kartelu
chemiczno-petrochemiczno-farmaceutycznego

Procent 
wydatków
przeciętnej
osoby

Globalne rynki
kartelu

Mechanizmy
globalnej
kontroli 
kartelu

Trwałe techno-
logie uniezależ-
niające ludzi na
świecie od kar-
telu

Żywność1

15%

• żywność modyfiko-
wana genetycznie
(GMO)

• rolnicze środki che-
miczne

• syntetyczne dodatki
do żywności

• brak edu-
kacji zdro-
wotnej

• patenty

Ekologiczna
żywność

Opieka 
zdrowotna2

10%

Leki 
syntetyczne

Naturalne po-
dejście do
zdrowia
oparte na
nauce

Energia3

10%
Ropa naftowa,
gaz, paliwa
syntetyczne i
inne produkty
petroche-
miczne

Odnawialne
źródła energii:
• woda (wodór)
• energia 

słoneczna
• energia 

wiatrowa
• inne

Strategiczne cele kartelu:

• zmienić życie i ciała miliardów ludzi zamieszkujących naszą pla-
netę w rynek dla jego opatentowanych produktów

• przenieść jego warte wiele biliardów dolarów korzyści płynące z tech-
nologii minionego wieku – łącznie ze szkodliwymi dla środowiska
petrochemikaliami i toksycznymi farmaceutykami – w XXI wiek.

1 Przeciętny procent dochodu wydatkowanego na żywność i napoje niealkoholowe. Źródło: Eurostat
2 Przeciętny procent dochodu wydatkowanego na opiekę zdrowotną i podatki związane z opieką 

zdrowotną. Źródło: Eurostat
3 Przeciętny procent dochodu wydatkowanego na paliwa do transportu, urządzeń gospodarczych, itd. 

Źródło: Eurostat

• brak edu-
kacji zdro-
wotnej

• patenty

• brak edu-
kacji nau-
kowej

• patenty

Dalsze informacje: GB1BD733

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1BD733.html
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Na dwa miesiące przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, po-
lityczni udziałowcy kartelu naftowo-farmaceutycznego nie pozos-
tawili żadnych wątpliwości co do ich globalnych ambicji. 7
października, 2007r., gazeta Daily Telegraph w Wielkiej Brytanii
opublikowała artykuł zatytułowany: UE nakreśla plany stania się
„światowym mocarstwem”. Jeżeli kartelowi się powiedzie, to bruksel-
ska UE będzie zwykłym kamiennym stopniem prowadzącym do sce-
mentowania jego gospodarczego i politycznego podboju świata.

Według artykułu w tej gazecie, jeszcze przed wejściem w życie
traktatu lizbońskiego, pierwsze ambasady tej niedemokratycznej
konstrukcji planowano w strategicznych miejscach, mianowicie w:
Nowym Jorku (siedziba Narodów Zjednoczonych), Addis Abebie
(siedziba Unii Afrykańskiej) i Kabulu (obszar zainteresowań ze
względu na toczącą się wojnę w Afganistanie).

Lecz na długo przed sporządzeniem szkicu traktatu lizbońskiego, kar-
tel próbował eksportować polityczny konstrukt brukselskiej UE jako
model służący rozszerzeniu jego kontroli nad innymi kontynentami:

•Unia Afrykańska. Architekci Unii Afrykańskiej (UA) nie ukrywali
faktu, że UA była wzorowana na Unii Europejskiej, a więc prawie
identyczne struktury instytucji, łącznie z tzw. „Komisją UA”. Stałą
siedzibą tej komisji jest Addis Abeba w Etiopii – widocznie, z za-
mierzenia „Bruksela Afryki”.

•ASEAN. W 2009r. przywódcy wschodnioazjatyckich krajów ogło-
sili, że położyli fundamenty pod blok w stylu UE, który obejmie po-
łowę ludności świata. Ich plany były echem podobnych,
opracowanych przez australijskiego premiera Kevina Rudda w
2008 roku.

Dzisiaj Europa – jutro świat
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UNIA 
AFRYKAŃSKA

ASEAN

KARTEL NAFTOWO-FARMACEUTYCZNY
Opatentowane chemikalia,

petrochemikalia, farmaceutyki

Ze swojego nowego politbiura w Brukseli kar-
tel naftowo-farmaceutyczny próbuje teraz

przejąć kontrolę nad całym światem.

BRUKSELA
UE

Dalsze informacje: GB1TW421

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1TW421.html
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Ujmując rzecz historycznie, globalne wojny toczyły się z użyciem
karabinów i bomb, a celami były podbicie i kontrola innych krajów.
Dzisiaj, jednak, kluczowymi narzędziami do osiągnięcia globalnej
kontroli są instrumenty ekonomiczne i prawne, które stosuje się
jako środki podporządkowywania sobie nie tylko rządów i gospo-
darek, ale także, ostatecznie, społeczeństw i ludzi.

Kluczowymi narzędziami ekonomicznymi brukselskiej UE są pa-
tenty, w szczególności patenty na chemikalia, leki farmaceutyczne,
genetycznie modyfikowane ziarna (GMO) i inne zaawansowane
technologicznie produkty. Z nich, najbardziej lukratywne są pa-
tenty na leki farmaceutyczne. W 2008 roku, na przykład, całko-
wita, globalna sprzedaż farmaceutyków sięgnęła 773 miliardów
dolarów – sumy, która przewyższa łączny produkt krajowy brutto
(PKB) stu najbiedniejszych krajów świata. 

Skoro tak, to nic dziwnego, że wybierając pierwszego ministra
spraw zagranicznych UE, kartel postawił na kogoś, kto miał do-
świadczenie na tym polu.

Catherine Ashton w swojej poprzedniej roli komisarza handlu UE
odgrywała centralną rolę w powtarzającym się przejmowaniu, w
portach europejskich, produktów farmaceutycznych wysyłanych z
Indii do krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej.1 Jedyny powód tych
przejęć: leki były wytwarzane przez firmy indyjskie, które specjali-
zują się w produkcji leków niezastrzeżonych (nieopatentowanych).
Te niezastrzeżone leki – a tylko na takie mogą sobie pozwolić
biedne, rozwijające się kraje – zagrażają zyskom z leków opaten-
towanych, produkowanych przez europejskie firmy farmaceu-
tyczne.

1 Economic Times, Indie, 6 września, 2009r.

Narzucanie patentów leków jako kluczowy
element globalnej kontroli gospodarczej
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Catherine Ashton zostala mianowana ko-
misarzem handlu UE w 2008 roku. Jedną z
jej głównych funkcji była ochrona między-
narodowego handlu i narzucanie paten-
tów leków jako metod globalnej kontroli
gospodarczej i politycznej, co zapewniało
utrzymanie zależności krajów trzeciego
świata od opatentowanych leków pocho-
dzących od europejskich eksporterów.

Jej nowe stanowisko, jako nowa minister
spraw zagranicznych UE i wiceprezydent
Komisji, umożliwi jej wypełnianie tej roli z
jeszcze większym wpływem na świat.

Narzuca globalne patenty jako
podstawę globalnych inwestycji
farmaceutycznych

KARTEL NAFTOWO-FARMACEUTYCZNY 
Opatentowane chemikalia,

petrochemikalia, farmaceutyki

BRUKSELA
UE

GMO Żywność 

Leki farmaceutyczne

Opatentowane
chemikalia

Dalsze informacje: GB1PT937

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1PT937.html


Patenty – kluczowe narzędzia kontroli
nad światem
Znaczenie patentów w strategicznym planowaniu brukselskiej UE, jeśli
chodzi o kontrolę nad światem, zasługuje na szczególną uwagę. Ogól-
nie mówiąc, patenty to:

• dokumenty prawne – wystawiane przez odpowiednią agencję rzą-
dową w danym kraju, które definiują prawo własności produktu lub
procesu technicznego;

• narzędzia ekonomiczne – służące do kontroli krajowego i między-
narodowych rynków;

• instrumenty polityczne – poprzez ich rolę w krytycznym sektorze
służby zdrowia, patenty na leki farmaceutyczne wykorzystywane są
także jako strategiczne narzędzia do kontroli całych państw.

Szczególnie okrutny aspekt patentów wiąże sie z tym, że wykorzysty-
wane są one do tworzenia globalnych karteli korporacyjnych poza jaką-
kolwiek narodową lub międzynarodową kontrolą prawną. Olbrzymie,
wielonarodowe firmy nie muszą się formalnie jednoczyć w celu kontro-
lowania rynku danego produktu na kontynencie lub całym świecie – po
prostu wystarczy, że przedstawią swoje terytorialne roszczenia paten-
towe. Patenty pozwalają wielonarodowym firmom kontrolować całe
grupy społeczeństw na kontynentach bez podlegania takim ogranicze-
niom jak granice państw. W niektórych gałęziach przemysłu, zyski sięga-
jące biliardów dolarów są kierowane do wielonarodowych firm bez
możliwości ustalenia przez społeczeństwo korporacyjnych beneficjantów.

Wpływ patentów, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie, jest szczególnie nisz-
czycielski w tym sensie, że wielonarodowe firmy dążą do zmonopoli-
zowania tego, co jest prawdopodobnie najbardziej krytyczne w
każdym społeczeństwie. W rezultacie, przez dziesięciolecia, ludzkość
została odcięta od dostępu do nieopatentowanych leków, które są
skuteczniejsze, bezpieczniejsze i przystępniejsze i tańsze w walce prze-
ciwko współcześnie najpospolitszym chorobom.
By koordynować swoje globalne roszczenia, te wielonarodowe firmy
założyły „centralne biuro kartelu”: brukselską UE.
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Patenty są kluczowymi narzędziami, 
do kontroli nad światem!

PATENTY

Brukselska UE usiłuje rozszerzyć swoją strategię
patentową na inne kontynenty – tym samym

umożliwiając kartelowi kontrolę całego świata.

KARTEL NAFTOWO-FARMACEUTYCZN
Opatentowane chemikalia,

petrochemikalia, farmaceutyki

Dalsze informacje: GB1PC887

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1PC887.html
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Kluczowi beneficjanci z brukselskiej UE

Jedno spojrzenie na wykresy na stronie obok powinno wystarczyć
każdemu czytelnikowi, żeby poznać kluczowych beneficjantów z
politycznej struktury brukselskiej UE.

Od jej początku brukselska UE była konstruowana przez ekono-
micznych akcjonariuszy chemiczno-farmaceutycznego kartelu.
Górna ilustracja na stronie obok wspiera ten fakt. Pokazuje
względny wkład finansowy z pieniędzy podatników wniesiony
przez każde z 27 państw członkowskich do brukselskiej UE w 2006
roku. Biorąc pod uwagę fakt, że większość mniejszych krajów
członkowskich dopiero niedawno dołączyła do brukselskiej UE, to
całkowita suma „inwestycji” płynących z krajów założycielskich w
ciągu półwiecza przyćmiewa finansowy wkład „nowo przybyłych”.

Wykres na dole strony obok pokazuje względną liczbę patentów
zgłaszanych rocznie w każdym z 27 krajów członkowskich UE. Naj-
większa ilość patentów pochodzi z grupy obejmującej: Niemcy,
Francję, Włochy i Holandię. Razem, liczba patentów zgłaszanych
w tych czterech krajach przekracza 70% wszystkich zgłoszeń pa-
tentowych składanych w UE – jest to ponad dwukrotnie większa
liczba niż w pozostałych 23 krajach razem wziętych.1 Nie jest to,
więc, żadna zbieżność, że:

• Niemcy, Francja, Włochy i Holandia są czterema z sześciu
członków założycieli brukselskiej UE,

•  sześciu członków założycieli – razem z Wielką Brytanią, innym
wiodącym eksporterem leków – ma większość głosów za-
równo w radzie Europy jak i w parlamencie europejskim.

Po podpisaniu traktatu lizbońskiego „inwestorzy” w brukselskiej
UE są przygotowani do pobrania „zwrotu” ze swoich inwestycji.

1 Źródło EUROSTAT 2005
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Daje się zauważyć nadzwyczajne podobieństwo między pozycją fi-
nansowych donatorów brukselskiej UE a liczbą patentów zgłasza-
nych w tychże krajach członkowskich. Ponieważ patenty ważne są
w całej Europie, to wykres ten pokazuje, które kraje kontrolują rynki
zaawansowanej technologii i, w ostateczności, życie w Europie.

Wykupywanie Europy za patenty

Dalsze informacje: GB1KB632

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1KB632.html
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Pytania, które pilnie wymagają odpowiedzi, to: jak architekci bru-
kselskiej UE mogli zbudować tak niedemokratyczny twór z demo-
kratycznych krajów europejskich i kim byli ci ludzie? Otóż,
kluczowym architektem brukselskiej UE był Walter Hallstein (1901-
1982), wybitny adwokat w nazistowskich Niemczech.

W czerwcu 1938 roku Hallstein uczestniczył w oficjalnych negocja-
cjach państwowych między nazistowskimi Niemcami i faszystow-
skimi Włochami. Celem tych negocjacji było uczynienie tych dwóch
agresywnych ideologii podstawą dla przyszłej Europy. W styczniu
1939 roku, gdy tylko miesiące pozostały do rozpętania II wojny
światowej przez pamiętną koalicję IG Farben – największy kartel
naftowo-farmaceutyczny w owym czasie – i nazistów, Hallstein wy-
głosił historyczną mowę, przedstawiającą w zarysie szczegóły
prawnej struktury Europy pod kontrolą nazistów i IG Farban.

W 1941 roku Hallstein został dziekanem wydziału prawa i ekonomii
na uniwersytecie we Frankfurcie w Niemczech. To, że Frankfurt był
także główną siedzibą IG Farben, nie było żadnym zbiegiem okolicz-
ności. Kilka lat później norymberskie trybunały zbrodni wojennych
odkryły, że to właśnie z tej głównej siedziby IG Farben szły plany i
wdrożenie gospodarczego podboju Europy, przy czym patenty były
tu kluczowymi narzędziami prawnymi kontroli gospodarczej.

W 1950 roku, po okłamaniu aliantów co do swojej nazistowskiej
przeszłości, Hallstein został doradcą Adenauera, kanclerza Niemiec
Zachodnich, i głównym koordynatorem jego polityki zagranicznej.
Dzięki swemu poprzedniemu, rozległemu doświadczeniu w plano-
waniu Europy pod rządami kartelu i nazistów stał się kluczowym
architektem brukselskiej UE.

25 marca, 1957 roku, Hallstein był jednym z 12 sygnatariuszy Trak-
tatów rzymskich, z których jeden był założycielskim dokumentem
brukselskiej UE. W 1958 roku objął stanowisko pierwszego prezy-
denta Komisji UE, na którym pozostawał przez całą dekadę.

Główny architekt brukselskiej UE
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Walter Hallstein
1936 - 1945

Hallstein był członkiem niesławnego związku
nazistowskich „Protektorów prawnych”, orga-
nizacji powstałej, by stanowić prawny filar Eu-
ropy pod kontrolą koalicji nazistów i kartelu.

1941 - 1945
Hallstein był profesorem prawa i
ekonomii we Frankfurcie, głównej
siedziby IG Farben - największego
na świecie kartelu chemicznego i
głównych nazistowskich finansistów.

1958 -1967
Hallstein objął stanowisko pierw-
szego prezydenta tzw. „Komisji
UE”. Budował brukselską UE i rzą-
dził Europą przez dziesięć decydu-
jących lat z tego gigantycznego
budynku z pomocą tysięcy niewy-
branych w wyborach biurokratów
– w imieniu interesów kartelu.

1950 - 1957
Hallstein był głównym  poli-
tycznym mózgiem negocja-
cji, które doprowadziły do
Traktatów rzymskich.
28 marca, 1957 roku, Hal-
lstein był jednym z dwu-
nastu sygnatariuszy tych
traktatów, dzięki którym
powstała brukselska UE.

Nowa, główna brukselska siedziba
kartelu naftowo-farmaceutycznego

Oficjalna naszywka nazis-
towskiego „Związku pro-

tektorów prawnych”
Hallsteina

Główna siedziba kartelu IG Farben
we Frankfurcie w Niemczech

Dalsze informacje: GB1WH799

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1WH799.html


TDzisiejsza brukselska UE została zbudowana na serii wcześniej-
szych organizacji, które stopniowo doprowadziły do obecnej struk-
tury. Pierwszy cykl organizacji zakończono w latach 50-tych.
Obejmował on Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWS) – 1951
rok, Europejską Wspólnotę Obronną (EWO) (projekt, który został
odrzucony przez parlament francuski w 1954 roku), Europejską
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej (EWEA lub EURATOM) w 1957 roku.

Wszystkie te organizacje miały kilka wspólnych elementów 
kluczowych:
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Architekci brukselskiej UE 
wywodzący się z kartelu

1

2

3

4

Europejska Wspólnota
Węgla i Stali (EWWS)

Europejska Wspólnota Energii
Atomowej (EWEA)

Unia Zachodnioeuropejska
(UZ)

Europejska Wspólnota
Gospodarcza (EWG)

Zespół głównego
prawnika

Hallstein

Hallstein

Hallstein

Hallstein



1. Były napędzane przez niemiecki kartel naftowo-farmaceutyczny
– po pokonaniu koalicji nazistów i kartelu w 1945 roku – w celu
zorganizowania jego następnej próby podboju Europy.

2. Teksty traktatów zostały przygotowane przez udziałowców
prawnych kartelu naftowo-farmaceutycznego, głównie przez
Waltera Hallsteina, w celu zabezpieczenia dyktatorskiej struk-
tury potrzebnej do tego planu podboju.

3. Pięć innych krajów europejskich, Francję, Włochy i kraje Benelu-
ksu skuszono do przyłączenia się do tych „Wspólnot” oszukańczą
obietnicą pokoju, bezpieczeństwa i gospodarczego dobrobytu.
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Polityka zagraniczna WPZB
(Wspólna Polityka Zagra-
niczna i Bezpieczeństwa)

1951
1952

2007
2009

1954
1955

1992
1993

Paryż Paryż Maastricht Lizbona

1957
1958

Rzym

EURATOM

Europejska wspólnota
Gospodarcza (EWG)

EWO

Policyjna i Sądownicza
Współpraca w Sprawach

Kryminalnych

Unia Euro-
pejska

(„bruksel-
ska UE”)

2

3

4

Konstrukcyjne traktaty „brukselskiej UE”

European 
Community (EC) 
Wspólnota Europejska (WE)
(polityka gospodarcza, kra-
jowa i zagraniczna)

Europejska Wspólnota
Węgla i Stali (EWWS)1

Hallstein
(1958– 67)

Prezydent 
Komisji UE:

Dalsze informacje: GB1CA582

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1CA582.html


Gaetano Martino, dr med., Włochy. Gospodarz
konferencji

Formalne wykształcenie prawnicze: żadne.

Przed i w czasie II wojny światowej: członek wło-
skiego ruchu faszystowskiego pod wodzą Mussoli-
niego. Post-WWII career as member of the ‘Sicily Six’

Willem Beyen, Holandia.

Wykształcenie: szkoła prawnicza

Praca: stanowisko kierownicze (Phillips, Unilever),
bankowiec, różne funkcje polityczne.

Joseph Bech, Belgia.

Wykształcenie: szkoła prawnicza.

Praca: w roku dopuszczenia go do wykonywania
zawodu adwokata, 1914, został deputowanym
partii prawicowej. Przez całe swoje życie sprawo-
wał różne funkcje polityczne.

Antoine Pinay, Francja.

Formalne wykształcenie prawnicze: żadne.

W czasie II wojny śwaitowej: członek „Narodowej
Rady Vichy” - francuskiego reżimu marionetko-
wego ustanowionego w okupowanej Francji przez
koalicję nazistów i kartelu.

Paul-Henri Spaak, Luksemburg

Wykształcenie: szkoła prawnicza

Praca: kilka lat prywatnej praktyki prawniczej. 

Od 1925 roku różne funkcje polityczne. 
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„Sycylijska szóstka”
Od 1 do 3 czerwca, 1955 roku, decydujące przygotowawcze spotkanie
dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej odbyło się w Messinie na Sy-
cylii. Uczestnicy tego spotkania stali się znani jako „sycylijska szóstka”.



Ograniczone doświadcze-
nie prawnicze tych pięciu
„członków-założyciel i”
„brukselskiej UE” kontras-
tuje z doświadczeniem
szóstego członka, Waltera
Hallsteina.

W momencie podpisywa-
nia „Traktatów rzymskich”,
Hallstein miał prawie trzydzieści lat doświadczenia w dziedzinach
edukacji, nauczania i badań naukowych w niemieckich szkołach i
instytutach prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem porów-
nawczego prawa międzynarodowego i ekonomii:

• nauka w szkołach prawniczych w Bonn, Monachium, nadanie
tytułu „doktora praw” na Uniwersytecie Berlińskim

• elitarne szkolenie w „porównawczym prawie międzynarodo-
wym” w „Instytucie Cesarza Wilhelma” w Berlinie, finansowane
przez kartel IG Farben

• prawie dwadzieścia lat jako dziekan wydziałów prawa i ekono-
mii na uniwersytetach w Rostoku i Frankfurcie.

Jedno spojrzenie na dokumenty życiorysu Hallsteina pokazuje
nam, kto rzeczywiście pociągał za sznurki, kreśląc prawną pod-
stawę „brukselskiej UE”.
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I profesor prawa nazistów i kartelu

Po lewej:
Hallstein podpisujący
„Traktaty rzymskie”

Poniżej:
Jego podpis jako 
„ojca-założyciela”



Jak mógł Hallstein – ze swoją mroczną przeszłością z czasów na-
zizmu i kartelu - stać się głównym architektem brukselskiej UE i
pierwszym prezydentem komisji UE?
Odpowiedź na to pytanie jest uderzająco prosta. Po pierwsze, Hal-
lstein musiał okłamać naczelne dowództwo aliantów w powojen-
nych Niemczech w sprawie swego członkostwa w różnych
organizacjach nazistowskich. Po drugie, musiał mieć pewność, że
jego liczne publikacje i prezentacje jako propagatora podboju Eu-
ropy przez nazistowski kartel zostały zniszczone.

Na stronie obok jest wydruk z Niemieckiej Biblioteki Narodowej
otrzymany po wprowadzeniu hasła wyszukiwania „Walter Hal-
lstein”. Ta – najbardziej zasobna biblioteka internetowa w całych
Niemczech – wymienia następujące jego publikacje:

• przed rokiem 1933 (rok, w którym koalicja nazistów i kartelu
przejęła władzę w Niemczech) istnieje jedna jedyna publikacja.

• po roku 1945 i pokonaniu koalicji nazistów i kartelu pokazuje
się ponad 100 książek i publikacji Hallsteina.

• co dziwne, między rokiem 1933 a 1945, w czasie straszliwego
reżimu koalicji nazistów i kartelu, można znaleźć tylko jedną je-
dyną publikację Hallsteina. Ta absurdalnie krótka lista składająca
się z jednej publikacji w ciągu 12 (!) lat zasługuje na wyjaśnienie
– szczególnie, jeśli uwzględnimy fakt, że w czasie tego okresu
Hallstein był dziekanem wydziału prawa dwóch ważnych nie-
mieckich uniwersytetów.

Jest tylko jedno wyjaśnienie tego faktu: Hallstein i jego wspólnicy
z kartelu poczynili starania, by żadne z jego przemówień i publi-
kacji jako orędownika koalicji nazistów i kartelu i jej przejęcia Eu-
ropy nie przetrwało. Ta „polityka spalonej ziemi” była wstępnym
warunkiem politycznego rozwoju Hallsteina i stania się ojcem-za-
łożycielem „brukselskiej UE”.
Żeby odpowiedzieć na pytanie: „Kim jest prawdziwy Hallstein?” dla
społeczeństwa europejskiego, dołączyliśmy specjalny rozdział o nim.
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Hallstein i projekt „spalonej ziemi”
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Reżim 
nazistowski
1933-1945

Podsumowanie dowodów

Wydruk internetowego wyszukiwania w Niemieckiej Bibliotece Naro-
dowej. Hasło wyszukiwania „Walter Hallstein” daje tylko jeden doku-
ment w czasie 12 lat roli Hallsteina jako promotora próby podboju
świata przez nazistów i kartel.

Dalsze informacje: GB1WH733

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1WH733.html


Oczywiście, Hallstein nie był osamotniony
w swojej roli głównego architekta „bruksel-
skiej UE”. Otoczył się technokratami praw-
nymi, którzy już przed 1945 rokiem byli
wykorzystywanymi udziałowcami koalicji
nazistów i kartelu. Ponieważ kluczowymi
narzędziami kartelu służącymi do zabezpie-
czenia jego przyszłej kontroli nad Europą
były patenty, to nic dziwnego, że Hallstein
wybrał – jako swoją prawą rękę – eksperta
od prawa patentowego.

W czasie reżimu nazistowskiego Carl Friedrich Ophuels był czo-
łowym biegłym sądowym ważnego sądu patentowego we Frank-
furcie (Niemcy), mieście głównej siedziby IG Farben. W tej roli
Ophuels zaznajomił się z wszystkimi rozstrzygnięciami patento-
wymi dotyczącymi zagrabienia przemysłów chemicznych w podbi-
tych krajach Europy przez kartel IG Farben. Ten fakt kwalifikował
go, oczywiście, do roli wspólnika w następnej próbie podboju Eu-
ropy przez kartel.

W 1946 roku kwestionariusz akcji denazyfikacyjnej aliantów od-
krywa,  że Ophuels był członkiem partii nazistowskiej, NSDAP, z nu-
merem członkowskim 2 399061 (dokument A). Z powodu jego
nazistowskiej przeszłości, w 1947 roku Biuro Bezpieczeństwa alian-
tów następująco sklasyfikowało Ophuelsa: „Wcześniej stwierdzono,
że człowiek ten nie był zatrudniony prze rząd wojskowy na jakim-
kolwiek stanowisku powyżej zwykłego pracownika” (dokument B).

Jednakże, zdanie Hallsteina na temat Ophuelsa wyraźnie kontrasto-
wało z opinią Biura aliantów. Razem z Gerhardem Schiedermairem –
członkiem znanego rodzinnego klanu prawników nazistów – Hal-
lstein awansował Ophuelsa w ciągu jednego roku (1949) na doktora
i profesora prawa na Uniwersytecie Frankfurckim. Rok później, w
1950, Hallstein wyznaczył Ophuelsa na stanowisko „ambasadora w
Brukseli” i uczynił go swoją prawą ręką w tworzeniu „brukselskiej UE”.
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C.F. Ophuels – kartelowy ekspert od
patentów
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Czy wyznaczony jest „człowiek w
Brukseli” Hallsteina?
A

B

Dalsze informacje: GB1CO266

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1CO266.html


17 grudnia, 1941 roku, główne biuro partii nazistowskiej we Frank-
furcie w oficjalnym piśmie do rektora Uniwersytetu Frankfurckiego
zaświadcza, że C.F. Ophuels jest „polityczne wiarygodnym” (poli-
tisch verslässicher) nazistą. Już w 16 lat później ten żarliwy, lojalny
człowiek koalicji nazistów i kartelu podpisuje jako główny architekt
„Statuty Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”.
My, społeczeństwo Europy, musimy zdać sobie sprawę z tego, że po-
wstanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – najwyższego or-
ganu prawa dzisiejszej „brukselskiej UE” - zostało przemyślnie
zrealizowane i wpisane w system prawny przez udziałowców koalicji
nazistów i kartelu, łącznie z zarejestrowanymi członkami partii na-
zistowskiej.
Przez pół wieku kartel był w stanie ukrywać przerażającą farsę swo-
ich politycznych udziałowców. Teraz, kiedy jednak prawda została
w końcu ujawniona, demokratyczna zasadność „brukselskiej UE”
rozwiała się. Żadna demokratyczna organizacja – i żaden głosujący
– nie mogą ignorować tej kryminalnej przeszłości.
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„Politycznie wiarygodnym”
staje się kartelowy nazista



17 kwietnia, 1957 roku, C.F. Ophuels – członek partii nazistowskiej nr 2
399061, okres przynależności od 1 maja 1933 roku do 1945 roku (cały
okres panowania nazistów) – stał się kluczowym „ojcem-założycielem”
Sądu Najwyższego Europy.
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Ojciec-założyciel Europejskiego Trybunału

....

Europejski Trybunał
Sprawiedliwości

- Sąd Najwyższy w Europie -

17.4.1957

Dalsze informacje: GB1PR598

Protokół nt. Statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Szacowne strony podpisujące traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

WYZNACZYŁY jako swoich pełnomocników:

JEGO WYSOKOŚĆ KRÓLA BELGÓW:

Barona J.Ch. SNOY et d'OPPÜERS'a, sekretarza generalnego Ministerstwa
Spraw Gospodarczych, przewodniczącego belgijskiej delegacji na międzyrzą-
dową konferencję;

PREZYDENTA FEDERALNEJ REPUBLIKI NIEMIEC:

Profesora dr Carl Friedrich OPHÜLS'a, ambasadora Federalnej Republiki Niemiec,
przewodniczącego niemieckiej delegacji na międzyrządową konferencję;

PREZYDENTA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ:

Roberta MARJOLIN'a, profesora prawa, wiceprzewodniczącego francuskiej
delegacji na międzyrządową konferencję;

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1PR598.html
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IG Farben i kryminalna historia 
niemieckiego kartelu chemicznego
Who were the Cartel interests Hallstein, Ophuels and their accom-
plices in ‘grey suits’ served? Kartel IG Farben został utworzony w
1925 roku przez Bayer, BASF, Hoechst i kilka mniejszych niemiec-
kich firm chemicznych. Była to największa firma na świecie w wy-
łaniających się dziedzinach barwników („Farben” po niemiecku”),
chemikaliów, farmaceutyków, plastików i innych patentowanych
produktów syntetycznych.

Mając dziesiątki tysięcy patentów, IG Farben był największym świa-
towym posiadaczem patentów w owym czasie. Jedynym krokiem
brakującym do światowej kontroli było rozszerzenie obszaru pa-
tentów w celu zmonopolizowania wyłaniających się gigantycznych
rynków patentowanych produktów syntetycznych w całej reszcie
świata. Już w 1904 roku, prezes firmy Bayer, Carl Duisberg, wzywał
do utworzenia takiego Kartelu, wyznaczając jako jasny cel dla nie-
mieckiego przemysłu chemicznego „rządzenie światem”.

Dążąc do tego celu, Bayer, BASF i inne niemieckie firmy chemiczne
wykorzystały swój potencjał, dostarczając niemieckiej armii cesar-
skiej materiały wybuchowe i gaz trujący, tym samym umożliwiając
rozpoczęcie I wojny światowej. W 1918 roku, dzięki heroicznym
wysiłkom społeczności światowej, niemiecka armia została poko-
nana i pierwsza próba osiągnięcia podboju świata przez niemiecki
kartel chemiczny nie powiodła się. Ale kartel nie poddał się.

Bayer, BASF, Hoechst – działając od 1925 roku jako kartel IG Far-
ben – finansował dojście do władzy partii nazistowskiej i przygo-
tował ją technicznie i logistycznie do następnej próby podboju
świata – II wojny światowej. Do 1942 roku, chemiczne przemysły
połowy Europy były pod kontrolą kartelu IG Farben. W 1945 roku
druga próba podboju świata także upadła. W 1948 roku kilku dy-
rektorów IG Farben zostało skazanych w czasie trwania Norym-
berskiego Trybunału Zbrodni Wojennych za ludobójstwo,
niewolnictwo, grabież i inne zbrodnie przeciwko ludzkości.
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1914/18

1925

Gospodarcze siły napędowe stojące 
za wojnami światowymi
BAYER BASF HOECHST

1947/48

I WOJNA ŚWIATOWA
Pierwsza próba podboju świata przez kartel naftowo-
farmaceutyczny. Do 1914 roku te trzy firmy kontrolo-

wały ponad tysiąc patentów, zdecydowanie
największą ilość patentów na świecie kontrolowaną

przez jakąkolwiek grupę korporacyjną w owym czasie

1939/45 II WOJNA ŚWIATOWA
Upada druga próba podboju świata przez kartel 

naftowo-farmaceutyczny

UTWORZENIE KARTELU „IG FARBEN”
Największy chemiczno-farmaceutyczny kartel na

świecie finansuje dojście nazistów do władzy i przy-
gotowuje ich do wojny

Dalsze informacje: GB1DF377

Norymberski Trybunał Zbrodni Wojennych
Kierownicy IG Farben są sądzeni i skazani za ludobój-
stwo, niewolnictwo, grabienie Europy i inne zbrodnie
przeciwko ludzkości – łącznie z rozbudową obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu.

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1DF377.html
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Kartel IG Farben rozbudował 
największy na świecie obóz zagłady

Więcej informacji o roli kartelu naftowo-farmaceutycznego w II
wojnie światowej, Oświęcimiu i innych zbrodniach wojennych,
można znaleźć na stronie:

www.profit-over-life.org
Ponad 50000 autentycznych dokumentów z Norymberskiego Trybu-
nału Zbrodni Wojennych świadczących przeciwko kartelowi IG Farben. 

W zamian za finansowanie i wyposażenie nazistów na II wojnę
światową IG Farben był głównym beneficjantem podboju Europy.
Przykładem ścisłej współpracy między IG Farben i nazistami jest
obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.  Mając kredyt w wysokości mi-
liarda marek niemieckich uzyskany w Deutsche Bank i Dresdner
Bank, IG Farben zbudował największy w owym czasie przemysłowy
kompleks na świecie w polskim mieście Oświęcim.

„IG Auschwitz” miał produkować syntetyczny kauczuk, benzynę i
inne związki chemiczne potrzebne do podboju Rosji i Azji przez
nazistów i IG Farben. W zwiazku z budową tej olbrzymiej fabryki
rozbudowano też pobliski obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, tak
że stał się on największym na świecie obozem pracy niewolniczej
a potem zagłady.

Te i wiele innych zbrodni popełnionych przez kartel IG Farben, w
Oświęcimiu i gdzie indziej, udokumentowano w zapisach Norym-
berskiego Trybunału Zbrodni Wojennych, przed którym stanęli
główni dyrektorzy tego kartelu. Najbardziej szokujące wśród tych
dokumentów dotyczą śmiertelnych eksperymentów medycznych,
z których większość przeprowadzano z wykorzystaniem opaten-
towanych leków farmaceutycznych z firm Bayer, Hoechst i innych
firm należących do IG Farben. Norymberski Trybunał wykazał
także, że niektórzy z lekarzy przeprowadzających te śmiertelne
eksperymenty, m.in. dr Vetter, byli w tamtym czasie opłacanymi
pracownikami firmy Bayer.



57

Podsumowanie dowodów

Bayer, BASF, Hoechst (kartel IG Farben)
Architekci Auschwitz

Dr med.
Helmuth
Vetter, pra-
cownik
firmy Bayer
i lekarz SS
w Ausch-
witz

IG Auschwitz zajmował ponad 24 km2

(6000 akrów). W 100% podlegał IG Farben
(BAYER, BASF, HOECHST).

IG Auschwitz budowały dziesiątki tysięcy
robotników przymusowych z obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz.

Cyklon B, gaz produkowany przez De-
gesch, firmę podległą BASF i IG Farben,
zamordował w Auschwitz od 1 do 3 mi-
lionów ludzi.

BAYER i HOECHST testowały swoje opa-
tentowane leki na tysiącach więźniów,
z których większość została zabita.

Pracownicy firmy BAYER testowali opaten-
towane leki firmy BAYER w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu.

W 1948 roku dyrektorzy kartelu IG Farben
byli sądzeni w Norymberdze. Prezes C.
Krauch i inni zostali skazani za zbrodnie
ludobójstwa, pracy niewolniczej i inne. 

Dalsze informacje: GB1AU388

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1AU388.html
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„Zamachem” narzucającym 
„brukselską UE” kartel odsłania 
swoją własną kryminalną przeszłość
W ciągu minionego półwiecza kartel naftowo-farmaceutyczny robił
wszystko, co możliwe, by ukryć prawdę dotyczącą jego zbrodniczej
przeszłości, w czasie której doprowadził do dwóch wojen światowych.

Do chwili obecnej, przez ponad sześć dziesięcioleci, udziałowcy kartelu:

• zapłacili setki miliardów dolarów za to utajnienie,

• zbudowali imperia medialne w celu manipulowania opinią publiczna,

• doprowadzili do wypaczenia informacji w książkach historycznych
i cenzurowania ogólnoświatowych wiadomości,

• finansowali i wprowadzili do władzy generacje polityków – od le-
wicy do prawicy – w wielu, wielu krajach,

• umieścili „strażnikow” w dziedzinie ważnych dyscyplin akademickich,
a więc naukach ścisłych, medycynie, historii, naukach politycznych i
społecznych, oraz w innych kluczowych obszarach społeczeństwa, ta-
kich jak kościoły, związki zawodowe, itd.,

• bezlitośnie polowali na tych, którzy ośmielili się przerwać milczenie.

Wszystko to ma jeden cel: ukryć kryminalną przeszłość kartelu do czasu,
aż zakończy on pomyślnie swoją trzecią próbę podboju Europy, którą,
tym razem, zamierza osiągnąć poprzez „brukselską UE”. Zatajenie naj-
większej zbrodni w historii – roli kartelu w II wojnie światowej – kosz-
towało ten kartel setki miliardów dolarów w minionym półwieczu.
Ta szokująca ilość pieniędzy, wydana przez udziałowców kartelu na za-
tajenie jego kryminalnej przeszłości, może być wytłumaczona przez jeden
fakt: kartel jest w pełni świadom tego, że ujawnienie przeszłości znisz-
czyłoby plany jego następnej próby podbicia i kontrolowania Europy.
Podpisanie „Lizbońskiego aktu o pełnomocnictwach” wraz z przymu-
sem wywieranym przez „brukselska UE” na narody Europy czynią pub-
likację historycznych dokumentów i faktów zawartych w tej książce
wydarzeniem koniecznym i na czasie. Rozpowszechnianie tych infor-
macji w całej Europie i na całym świecie ujawni rolę kartelu w „bruksel-
skiej UE” i powstrzyma kartel przed następna próba podboju świata.
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II wojna światowa: wojna zaborcza w
imieniu kartelu naftowo-farmaceutycznego

Oto strona tytułowa oficjalnego raportu z 1945 roku po przesłu-
chaniach w Kongresie USA dotyczących przyczyn II wojny świato-
wej. Liczy on ponad sto stron i jednoznacznie dowodzi, że II wojna
światowa była „wojną zaborczą” prowadzoną w imieniu kartelu
naftowo-farmaceutycznego. Cel II wojny światowej był taki sam
jak ten I wojny światowej: kontrola wartych wiele biliardów dola-
rów nowych światowych rynków petrochemicznych, chemicznych
i leków farmaceutycznych.
Te oficjalne dokumenty rządowe były ukryte w archiwach przez
ponad sześć dekad. Mimo iż były kluczowymi dokumentami, w naj-
większej zbrodni w historii ludzkości, to nawet nie zostały opubli-
kowane na internetowej stronie rządu USA. Teraz, w końcu, można
się z nimi samemu zapoznać na stronie www.relay-of-life.org.

Dalsze informacje: GB1SR299

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1SR299.html
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Powszechnie dostępne po siedmiu
dziesięcioleciach milczenia: 
dokumenty zbrodni wojennych kartelu
Otrzymaliśmy ponad 50000 stron z oficjalnych dokumentów Norymber-
skiego Trybunału Zbrodni Wojennych świadczących przeciwko kartelowi
IG Farben. Po raz pierwszy od ponad siedemdziesięciu lat autentyczne
dokumenty (łącznie z przerażającymi eksponatami) tego procesu
(1947/8) przeciwko dyrektorom Bayer, BASF, Hoechst i innych firm IG Far-
ben zostały publicznie udostępnione na całym świecie poprzez internet.

Te historyczne dokumenty wskazują, że ludzkość była systematycznie
oszukiwana, co do prawdziwej przyczyny II wojny światowej, największej
zbrodni w historii naszej planety. Na przykład dowody wykazuja, że:

• II wojna światowa nie mogłaby mieć miejsca bez finansowego i lo-
gistycznego wsparcia firm Bayer, BASF, Hoechst i innych firm IG Far-
ben, największego kartelu chemiczno-farmaceutycznego na świecie
w owym czasie,

• Istotą II wojny światowej nie były powody narodowe lub rasowe, lecz
była to próba podboju i kontroli wyłaniających się, wartych wiele bi-
liardów dolarów, chemicznych, petrochemicznych i farmaceutycz-
nych rynków w Europie i na świecie w imieniu kartelu IG Farben.

• II wojna światowa nie była wynikiem działania zdeprawowanego psy-
chopaty o nazwisku Adolf Hitler. Hitler i nazistowscy chuligani byli po-
litycznymi i militarnymi marionetkami kartelu IG Farben. Według
oskarżycieli w Norymberskich Trybunałach Zbrodni Wojennych, II
wojna światowa była wynikiem skoordynowanego technologicz-
nego, logistycznego, finansowego, politycznego i militarnego wysiłku
– jak nazwano to w oskarżeniu – „mariażu” IG Farben i nazistów,

• Obóz koncentracyjny Auschwitz nie był „produktem” jakichś wariatów
z SS, lecz obozem pracy niewolniczej dla olbrzymiej fabryki przemysło-
wej IG Farben, IG Auschwitz, która miała produkować syntetyczne pa-
liwo i gumę potrzebne do podboju Europy Wschodniej, Rosji i Azji.



Tytułowa strona sprawy nr VI Norymberskiego Trybunału Zbrodni
Wojennych „Stany Zjednoczone Ameryki przeciwko Carlowi
Krauch'owi i innym dyrektorom IG Farben”, która ciągnęła się od 27
sierpnia 1947 roku do 30 lipca 1948 roku.
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Norymberski Trybunał Zbrodni 
Wojennych przeciwko kartelowi 

naftowo-farmaceutycznemu

Dalsze informacje: GB1NT954

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1NT954.html
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Ujawnianie półwiecza oszustwa

Gdyby decydująca rola kartelu za kulisami I i II
wojny światowej została ujawniona wcześniej, to te
interesy korporacyjne nigdy nie miałyby szansy na
wszczęcie następnej próby podboju Europy i świata.

Dlatego też, ukrycie kryminalnej przeszłości było
wstępnym warunkiem rozbudowy „brukselskiej UE”
przez kartel.

Na poprzednich stronach tej książki ujawniliśmy
oszukańczą strategię kartelu. Strona obok podsumo-
wuje główne fakty: wprawdzie polityczni i wojskowi
udziałowcy kartelu zostali skazani w Norymberdze,
natomiast jego prawnym i ekonomicznym udzia-
łowcom zlecono przygotowanie i wdrożenie trze-
ciej próby kartelu podboju Europy i świata.
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KARTEL NAFTOWO-FARMACEUTYCZNY
IG Farben / BAYER / BASF / HOECHST

„Brukselska UE” na
nowo odbudowuje
„zbrojne ramię” kar-
telu – które poświę-
cił on po nieudanej
ostatniej próbie pod-
boju świata.

Skazani jako „główni
zbrodniarze wojenni”
na długoletnie wię-
zienie i śmierć przez
Norymberskie Trybu-
nały Zbrodni Wojen-
nych.

Powyżej: Hermann Göring, 
poniżej: Joachim 
von Ribbentrop

Walter Hallstein Carl F. Ophüls

Upełnomocnieni przez kartel
do przygotowania następnej
próby podboju świata po-
przez „brukselską UE”.

W mundurze

U D Z I A ŁO W C Y

W szarych garniturach

Rozbudowa 
„europejskiej armii”
– włączając w to broń 

nuklearną
– pod kontrolą „bruksel-

skiej UE”, czyli 
politbiura kartelu.
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Trzecia próba podboju świata i jego kon-
troli przez kartel naftowo-farmaceutyczny
Czytając tę książkę, możecie pomyśleć, że te przerażające informa-
cje nie mogą być prawdą, ponieważ gdyby były, to z pewnością by-
ście o nich słyszeli wcześniej. Istnieje jednak prosty powód, dla
którego dotąd mogliście nie być świadomi tych faktów. 

Ponieważ dwie poprzednie próby podbicia świata – I i II wojna świa-
towa – nie powiodły się, udziałowcy kartelu wiedzieli, że trzecia
próba może tylko wtedy się udać, gdy jego udział w dwóch po-
przednich próbach zostanie skutecznie wymazany z pamięci ludz-
kości. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że ponad sześćdziesiąt tysięcy
stron z Trybunałów norymberskich, stanowiących dowód przeciwko
kartelowi IG Farben, leżało ukrytych przez ponad sześć dziesięcioleci
w międzynarodowych archiwach? Dlaczego dopiero autorzy tej
książki pomagają wyjawić te informacje i przedstawić je na stronie
www.profit-over-life.org?

Podczas gdy militarni i polityczni udziałowcy kartelu w czasie II
wojny światowej zostali obarczeni odpowiedzialnością za śmierć i
zniszczenia, których się dopuścili, ich ekonomiczni mistrzowie kon-
tynuowali swoje wysiłki, żeby osiągnąć ostateczny cel. W zwiazku z
tym po prostu finansowali powstanie nowej generacji politycznych
udziałowców w kluczowych krajach.

Helmut Kohl, były pracownik BASF, został wypromowany na stano-
wisko kanclerza Niemiec – urząd, który sprawował przez 16 lat. W
tym czasie wydał miliardy dolarów z pieniędzy podatników na fi-
nansowanie rozbudowy brukselskiej UE. Angela Merkel, jego poli-
tyczna protegowana, sprawuje ten urząd dzisiaj. Równolegle, we
Francji, „spadkobiercy architektów Auschwitz” wynieśli do władzy
Nicolasa Sarkozy'ego. Po odrzuceniu brukselskiej UE przez narody
Francji i Holandii w 2005 roku, tych dwoje politycznych egzekuto-
rów kartelu wywarło presje na przywódców reszty Europy do pod-
pisania lizbońskiego „Aktu o pełnomocnictwach”.
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Spadkobiercy architektów Auschwitz kluczo-
wymi inspiratorami „brukselskiej UE”

BAYER BASF

Norymberski trybunał zbrodni wojennych
IG Farben, jako napędowa siła przemysłowa za kulisami II wojny świato-
wej, został z nakazu norymberskiego trybunału zbrodni wojennych po-

dzielony na jego główne firmy składowe.

Angela Merkel
• polityczna wykonawczyni nie

mieckiego kartelu
• kanclerz Niemiec od roku 2005 do

dzisiaj

Nicolas Sarkozy
• polityczny wykonawca francu-

skiego kartelu
• prezydent Francji od roku 2007 do

dzisiaj

AVENTIS

SANOFI

Helmut Kohl 
• były pracownik BASF, protegowany Wurstera
• został kanclerzem Niemiec – 1982-1998

HOECHST

2005: przy pomocy
ówczesnego francu-
skiego ministra spraw
wewnętrznych, Nico-
lasa Sarkozy'ego, farma-
ceutyczny karzeł Sanofi
„połknął” farmaceutycz-
nego giganta „Aventis”.

Carl Wurster
Członek zarządu firmy
podległej IG Farben,
która produkowała
gaz dla Auschwitz. 
Po II wojnie światowej:
dyrektor naczelny,
później wiceprezes
zarządu firmy BASF.

Fritz Ter Meer
Dyrektor IG Farben
skazany w Norymber-
dze za niewolnictwo,
grabież i inne zbrod-
nie. Po II wojnie świa-
towej: prezes firmy
BAYER w latach
1956-1967.

Sarkozy i Merkel stali się politycznymi wykonawcami „Lizbońskiego aktu o peł-
nomocnictwach” i następnej próby podbicia i kontroli Europy – a stąd reszty
świata – przez kartel naftowo-farmaceutyczny.

Angela Merkel w 1992 i 2009 roku. Poprzednik Kohl
przedstawił młodą Merkel jako „moją dziewczynę”.
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Świat na krawędzi globalnej 
dyktatury i III wojny światowej
Historia pokazuje, że są dwa wstępne warunki prób podbicia świata
przez Kartel:

1. ustanowienie dyktatury na obszarze, z którego podbój świata
ma zostać przeprowadzony. Traktat Lizboński daje temu prawną
podstawę.
2. Systematyczne planowanie działań militarnych, łącznie z nową
wojną światową. Tworzenie armii europejskiej w połączeniu z
otwartymi groźbami wypowiadanymi przez czołowych politycz-
nych udziałowców kartelu co do użycia broni nuklearnej jest nie-
wątpliwym krokiem w tym kierunku.

Tym samym, historyczną paralelą do przejęcia władzy przez kartel
naftowo-farmaceutyczny za pomocą brukselskiej UE jest przejęcie
niemieckiego rządu przez te same grupy interesów 75 lat temu.
Rok 1933 można porównać do roku 2009, kiedy to kartel naftowo-
farmaceutyczny narzucił swój „Akt o pełnomocnictwach”. Rok 1934
można porównać do roku 2010, kiedy to dyktatura pokaże swoje
prawdziwe oblicze, podporządkowując swojej władzy kluczowe
sektory społeczeństwa. Wspierany przez Sarkozy'ego plan central-
nie sterowanej gospodarki europejskiej jest tylko początkiem.

W świetle tych faktów, narody Europy i świata muszą zacząć dzia-
łać. Sukces ich wysiłków zależeć będzie od następujących warunków
wstępnych:

1. właściwej analizy politycznej – ta książka ma to umożliwić,

2. skutecznego rozpowszechnienia tych 
informacji wśród narodów świata,

3. zorganizowania ruchu ludzi, którzy zdecydowani są 
chronić demokrację i pokój w Europie i w reszcie świata.



67

Podsumowanie dowodów

Podobieństwa między rokiem 
1933 a dniem dzisiejszym

Fałszywe obietnice
„prawa, porządku 
i pokoju”

To samo

Kontrolowanie 
opinii publicznej

Media kontrolo-
wane przez kartel

To samo

Przejęcie władzy za
pomocą oszustwa

2007/09
Europe
- Traktat 

Lizboński -
1933 Niemcy

Akty o 
pełnomocnict-
wach kartelu

Kartel chemiczno-
naftowo-
farmaceutyczny

To samo
Beneficjanci i 
finansiści

Kontrola gospodar-
cza i polityczna

To samoOstateczny cel

Europa, potem
reszta świata

To samoRynki, które mają 
być kontrolowane

Niemcy Niemcy, 
Francja

Kluczowy kraj/kraje

Niemiecki Akt o peł-
nomocnictwach z
marca 1933 roku

Traktat 
Lizboński

Akt o 
pełnomocnictwach

Kryzys gospodarczy
pod koniec lat 20.
XX wieku

Dzisiejszy glo-
balny kryzys
ekonomiczny

Bezpośredni 
pretekst

Zniesienie praw 
cywilnych 
Militaryzacja

To samoPrzygotowania 
do dyktatury
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Politycy, którzy przekazali kontynent

Vanhannen
Finlandia

Karamanlis
Grecja

13 grudnia 2007r., ci europejscy
politycy podpisali lizboński „Akt o
pełnomocnictwach”. Robiąc to,
przekazali cały kontynent europej-
ski w ręce kartelu. Dokładnie tak,
jak niemiecki parlament w 1933
roku, politycy ci utorowali drogę
dyktaturze i podbojowi świata w
imieniu interesów korporacyjnych.
I tak jak w 1933 roku, dali temu
przejęciu pseudo-demokratyczną
przykrywkę.

Kluczowi polityczni 
wykonawcy kartelu

Zatlers
Łotwa

Prodi
Włochy

Ahern
Irlandia

Brown
Wielka Brytania

Andrus
Estonia

Merkel
Niemcy

Sarkozy
Francja

Rasmussen
Dania

Stanishev
Bułgaria

Verhofstadt
Belgia
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Adamkus
Litwa

Junkers
Luksemburg

Gonzi
Malta

Balkenende
Holandia

Gusenbauer
Austria

Socrates
Portugalia

Tusk
Polska

Basescu
Rumunia

Reinfeldt
Szwecja

Ficocrop
Słowacja

Ferenc
Węgry

Topolanek
Czechy

Zapatero
Hiszpania

Rumsfeld
Słowenia

Papadopulos
Cypr

Źródło zdjęć: Wikipedia

europejski w rece kartelu



Nie możemy dopuścić do 
powtórzenia się historii

Rozdział 1
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Ponieważ oczywiste jest, że polityczni przedstawiciele całego konty-
nentu, Europy, nie zdołali ochronić demokracji, to my, ludzie świata,
musimy uznać naszą odpowiedzialność i zacząć działać. Żeby móc to
zrobić, musimy zrozumieć historię. Doświadczenia ludzkości w minio-
nym wieku są podsumowane w formie graficznej na sąsiedniej stronie.

Już wcześniej i to dwukrotnie kartel naftowo-farmaceutyczny
wepchnął Europę i świat w otchłań. Ponad sto milionów ludzi przy-
płaciło życiem dążenie do globalnej kontroli przez interesy korpo-
racyjne. Wiek XX przejdzie do annałów historii jako „Stulecie
śmierci i zniszczenia w imię korzyści kartelu naftowo-farmaceutycz-
nego”. A teraz, na początku XXI wieku stoimy w obliczu sytuacji,
w której te same grupy interesów korporacyjnych podejmują trze-
cią próbę podporządkowania świata swojej kontroli.

Ta trzecia próba dzisiaj jest szczególnie okrutna ponieważ kartel
ukrywa swoje oczywiste motywy globalnej kontroli za zwodniczą
propagandą pokoju. Polityczni udziałowcy kartelu próbują przekonać
ludzi, że brukselska UE potrzebna jest po to, by powstrzymać Europę
przed powtórzeniem strasznych doświadczeń I i II wojny światowej.

Musimy teraz dokonać wyboru: albo przymykamy oczy i ignoru-
jemy te historyczne fakty albo bierzemy odpowiedzialność, by nie
dopuścić do powtórzenia się historii i podejmujemy działania. I
właśnie, jedynym sposobem, by to osiągnąć jest nasza aktywność.
Pierwszym krokiem ku zakończeniu wieków zakłamania, które
utrzymywało w nieświadomości miliony ludzi co do prawdziwych
sprawców stojących za największymi zbrodniami w historii, jest
dzielenie się tymi informacjami z innymi. 
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Wiek śmierci i zniszczenia:
kartel i jego poszukiwanie podboju świata

Wykonawcy
polityczni

Konsekwencje 
ignorowania
wczesnych
znaków
ostrzegaw-
czych

I wojna 
światowa

II wojna 
światowa ? 

Kartel chemiczno-naftowo-farmaceutyczny 
poszukuje kontroli nad światem

Cesarz 
niemiecki
Wilhelm II

Hitler i 
partia 

nazistowska

„Brukselska
UE”

1918
Próba podboju

świata upadła

1945
Próba podboju

świata upadła

Ty de-
cydujesz!

1933
Akt o pełno-
mocnictwach

Lizboński akt 
o pełnomoc-

nictwach

1914 
Ustawa o

„Kontraktach
wojennych”
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Snujące się cienie z przeszłości: 
od Ribbentropa do Guttenberga
Tych z naszych czytelników, którzy mogą się spierać, że obecna sytua-
cja nie może być porównywana z okropnościami przeszłości, nama-
wiamy do rozważenia poniższego. Obecny minister obrony Niemiec,
Karl-Theodor zu Guttenberg, był wychowywany od 14 roku życia
przez swego ojczyma, który był synem Joachima von Ribbentropa.
Ribbentrop był, oczywiście, ministrem spraw zagranicznych Hitlera od
1933 do 1945 roku i koordynował militarny aspekt II wojny światowej,
drugiej próby globalnego podboju przez kartel. W 1947 roku Ribben-
trop był sądzony w Norymberdze i powieszony za swoje zbrodnie.

Można dowodzić, że zwykłe rodzinne powiązanie niekoniecznie
determinuje z góry lojalność w stosunku do interesów korporacyj-
nych lub politycznych strategii. W tym przypadku jednak, fakty
mówią same za siebie. Niemiecki minister obrony Guttenberg jest
twardym zwolennikiem militaryzacji Europy i powstania europej-
skiej armii. Naciskany, żeby zrezygnował po publicznej obronie za-
bójstwa niewinnych cywilów w Afganistanie przez wojsko
niemieckie, Guttenberg odpowiedział przed publicznością w nie-
mieckiej telewizji: „Zdecydowanie nie ustąpię, nawet gdyby pioruny
waliły. W ten sposób zostałem wychowany – i w ten sposób będę
postępował.” Wygląda na to, że ponure cienie tradycji Ribbentropa
zagrażają przyszłości świata jeszcze raz.

Agresywny sposób, w jaki te paneuropejskie plany militaryzacji są
kontynuowane przez Niemcy i inne kraje eksportujące leki – i narzu-
cane innym krajom członkowskim UE – nie pozostawia żadnych wąt-
pliwości co do tego, czyje interesy reprezentuje Guttenberg i inni
polityczni udziałowcy. Istnieje pilna potrzeba, żeby ludzie zatrzymali
ten proces, szczególnie, jeżeli uwzględni się następujący fakt: ostatnie
dwie wojny podbojowe zostały rozpoczęte przez kartel przed nasta-
niem wieku atomowego. Dzisiaj sytuacja jest fundamentalnie inna.
Arsenał broni atomowych Francji i Wielkiej Brytanii, połączony z po-
dejmowaniem decyzji w Brukseli, dałby interesom kartelu bezpo-
średni dostęp do tych broni. To właśnie teraz należy temu zapobiec!
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From Ribbentrop to Guttenberg
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Carl Theodor zu Guttenberg
Niemiecki minister obrony
od 2009 roku

• Polityczny udziałowiec
współczesnych korpora-
cyjnych Niemiec – łącznie
z sukcesorami IG Farben,
tj. Bayer i BASF

• Zwolennik militaryzacji
Europy i powstania euro-
pejskiej armii – pod kon-
trolą „brukselskiej UE”

Joachim von Ribbentrop
Minister spraw zagranicz-
nych Hitlera w czasie II
wojny światowej (powyżej)

W 1947 został skazany w
Norymberdze za zbrodnie 
wojenne na śmierć i powie-
szony (po lewej)

Cienie przeszłości?

Dalsze informacje: GB1RG532

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1RG532.html
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Ten wprowadzający rozdział książki przedstawia his-
toryczne fakty i informacje, o których mogliście Pan-
stwo nigdy nie słyszeć.

Jesteśmy świadomi, że niektóre z tych szokujących
informacji są trudne do przyjęcia i dlatego zachę-
camy do przeprowadzenia własnych dodatkowych
poszukiwań.

Ponieważ wszystkie fakty przedstawione tutaj oparte
są na dokumentach historycznych, to jesteśmy prze-
konani, że dalsze poszukiwania potwierdzą wszystko
to, co znajduje się w tej książce.
Zdanie sobie sprawy do jakiego stopnia my, nasze ro-
dziny, znajomi i całe pokolenia były utrzymywane w
całkowitej nieświadomości co do istotnych faktów his-
torii, może wygenerować istotne pytanie:

„Jak długo jeszcze pozwolimy interesom kartelu
decydować o przyszłości naszego kontynentu?”

Następne strony przedstawią kilka propozycji odnoś-
nie tego, co możemy zrobić. Propozycje te zostaną
rozwinięte szczegółowo w ostatnim rozdziale tej
książki.

„Ci, którzy nie pamiętają przeszłości,
skazani są na jej powtórzenie.”

Georg Santayana
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Poświęcenie
milionów
istnień …

BAYER HOECHST
Dzisiaj SANOFIBASF

WTEDY

DZISIAJ

Za zyski
warte 
miliardy

Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu

Główna siedziba IG Farben we
Frankfurcie Planowanie Oświęcimia

IG Oświęcim

Międzynarodowy kartel 
naftowo-farmaceutyczny

Czy wierzycie, że w XXI wieku te korporacje przestaną ryzykować
milionami istnień ludzkich, żeby osiągnąć zyski warte miliardy?

Dalsze informacje: GB1TA748

http://www.relay-of-life.org/pl/info/GB1TA748.html


Aby prawidłowo ocenić bieżącą sytuację geopolityczną, musimy
naświetlić ważną różnicę między poprzednimi dwiema próbami
podboju świata przez kartel i jego obecną próbą. I i II wojna świa-
towa były próbami kartelu naftowo-farmaceutycznego przepro-
wadzanymi z jednego kraju (Niemcy), by wyeliminować
konkurencję innych narodów i firm wielonarodowych i zdomino-
wać nowo powstające rynki produktów chemicznych, petroche-
micznych i farmaceutyków.

Natomiast obecna próba podboju świata poprzez brukselską UE,
do której to próby tak energicznie kartel dąży, ma inny powód. W
ciągu minionych dziesięcioleci ludzkość rozwinęła technologie,
które fundamentalnie zagrażają monopolowi patentowanych pro-
duktów syntetycznych. Produkty, które są obecnie zagrożone, leżą
u samych podstaw gospodarczej potęgi kartelu:

• ropa naftowa – jej monopol jako podstawowego źródła energii
dla świata zagrożony jest przez odnawialne formy energii, obej-
mujące energię wodną (wodór), wiatru, słoneczną, przypływów
i odpływów, geotermalną i inne. Chociaż różne, technologie te
mają jedną wspólną cechę: wyzwalają ludzkość z zależności od
ropy naftowej.

• patentowane leki – monopol na patentowane leki farmaceu-
tyczne, jako podstawową odpowiedź na światowe problemy
zdrowotne, jest zagrożony przez oparte na nauce, skuteczne,
bezpieczne i dostępne, naturalne podejścia do zdrowia.

• patentowana żywność (modyfikowana genetycznie) – próba
zmonopolizowania i kontrolowania światowej podaży żywności
oparta na patentowanych, genetycznie modyfikowanych owo-
cach, warzywach i zwierzętach zagrożona jest przez rosnący po-
wszechny popyt na zdrowe, wolne od nawozów i pestycydów
naturalnie wytwarzane źródła żywności.
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Historyczne wyzwanie naszego czasu



Topnienie każdego z tych globalnych rynków oznacza straty rzędu
setek biliardów dolarów. Ponadto, zainteresowani, stojący za kar-
telem, zdali sobie sprawę, że ludzie na świecie są zdeterminowani
by bronić tych nowych „wyzwalających” technologii, co tym pierw-
szym uniemożliwia obronę ich globalnych, opartych na patentach
rynków w systemie demokratycznym. W tej sytuacji jedyną opcją
kartelu, która umożliwi mu ochronę jego gospodarczych przywi-
lejów jest eskalacja międzynarodowych kryzysów i wzniecanie mi-
litarnych konfliktów, a wszystko po to, by ustanowić swoją
dyktatorską władzę nad światem.
Ludzie na świecie muszą sobie uświadomić, że obecna próba pod-
boju świata przez kartel naftowo-farmaceutyczny nie jest walką
jednego narodu z resztą świata, tak jak w czasie I i II wojny świa-
towej. Dzisiaj linie frontu rozciągają się między finansowymi inte-
resami garści udziałowców korporacyjnych a interesami
zdrowotnymi i życiowymi miliardów ludzi żyjących dzisiaj i tymi nie-
zliczonymi, jeszcze dotąd nienarodzonymi.
To jest wyzwanie naszego czasu. Lecz w tym historycznym wyzwa-
niu leży także zapierająca oddech szansa.
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Energie 
odnawialne
• wodna

(wodór)
• słoneczna
• wiatrowa
• inne

Oparte na nauce,
naturalne podej-
ście do zdrowia

Naturalna 
żywność



Ponieważ oczywiste jest to, że polityczni przedstawiciele całego
kontynentu, Europy, zawiedli w kwestii ochrony demokracji, my,
ludzie świata, musimy zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzial-
ności i zacząć działać. To, co jest teraz potrzebne, to globalny ruch,
który ochroni mieszkańców tej planety, teraz i w przyszłości, przed
poświęceniem ich interesom kartelu naftowo-farmaceutycznego.
Sama istota tego ruchu to ochrona zdrowia i życia milionów ludzi.
Dlatego będzie to „Ruch życia”.

Książka ta podaje historyczną analizę potwierdzającą konieczność
i pilną potrzebę takiego ruchu. Lekcje historii dokumentowane w
tej książce zakończą dekady oszukaństwa, które stanowiło i sta-
nowi podstawę władzy kartelu naftowo-farmaceutycznego do
dnia dzisiejszego.

Książka ta pokazuje, że desperackie wysiłki kartelu zmierzające do
scementowania brukselskiej UE i rozszerzenia jego wpływu w świe-
cie nie są żadnym przypadkiem. Odzwierciedlają one strach o sta-
tus quo, a więc możliwość utraty politycznej i gospodarczej
kontroli nad naszą planetą. Alternatywne formy energii wieszczą
koniec „tyranii ropy naftowej”. Podobnie, skuteczne, naturalne
metody leczenia chorób mogą zakończyć zależność ludzkości od
opatentowanych, toksycznych leków chemicznych.

Udziałowcy status quo zdają sobie sprawę, że nie mogą już dłużej
zachować swoich gospodarczych interesów w systemie demokracji.
Jedynym sposobem utrzymania ich wartych wiele biliardów dola-
rów rynków z ogromnie przestarzałymi technologiami jest odwrót
do totalitarnych form rządzenia. Tym samym, agresywne próby
kartelu zmierzające do przejęcia władzy nad Europą i światem, jak
udokumentowano w tej książce, nie są oznaką siły lecz desperacji.
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Rozdział 1

Świat dla ludzi i przez ludzi
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Podsumowanie dowodów

Dlaczego „Ruch życia” odniesie sukces?

Rozumienie tej historycznej analizy dotyczącej coraz bardziej desperac-
kiej sytuacji sił, które kontrolowały świat w przeszłości, jest wstępnym
warunkiem tworzenia nowego świata „dla ludzi i przez ludzi”. „Ruch
życia”, który musi podjąć tą historyczną misję ma dwa główne cele:

1. rozwijać nowe technologie w dziedzinach energii, zdrowia i in-
nych kluczowych sektorów społecznych, które to technologie
zlikwidują monopol status quo na tych rynkach,

2. połączyć demokratyzację tych technologii z promocją politycz-
nej demokracji na szczeblu lokalnym, narodowym i międzyna-
rodowym. 

Zmierzając ku tym dwóm celom, „Ruch życia” będzie chronił de-
mokrację, utrzymywał pokój i tym samym, nieuchronnie pokona
plany kartelu dotyczące następnej próby podboju świata.

Więcej o pilnej potrzebie „Ruchu życia” można przeczytać w koń-
cowym rozdziale tej książki.

Narodziny „Ruchu życia”




