GMO + Alternatief
De diabolische gevolgen van genetische geknoei met ons voedsel worden steeds duidelijker. Gesproken
wordt al van een verloren generatie. Overheden lopen nog steeds aan het lijntje van de waanzinnigen,
de mens wordt geofferd aan de valse godheid die Economie heet. Dit alles in het kader van de oorlog
tegen de mens middels het 'weaponization of food' programma. Jazeker, WWIII is in volle gang en
begon al direct na afloop van WWII.
Uit een interview van Mercola met een klokkenluidende gmo strijder noteerde ik onderstaande feiten die
zelfs de doden wel zullen schokken. Voor dit interview (Engels) zie
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yx4UVhJcnpo
En het kan zo paradijselijk mooi zijn, we hoeven alleen maar wakker te worden. Voor een prachtig groen
alternatief (Nederlands ondertiteld), waar men weer normaal gaat doen, gezond wordt en de boeren
zelfs meer blijken te verdienen, zie
http://www.ted.com/talks/lang/nl/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes.html
Maar kijk eerst eens naar onderstaand rijtje gruwelen dat overduidelijk aantoont dat er inderdaad een
oorlog tegen de mensheid gaande is. Want bedrijven als Monsanto gaat het weliswaar gewoon om de
enorme winsten maar die winsten zijn niet meer dan de worst die de bedenkers van deze WWIII het
gewetenloze bedrijfsleven voorhouden.
Gevolgen GMO + round up (glyphosaat) volgens bovenstaand interview


Bijen, kikkers en reptilische dieren sterven uit.



Vee voor vleesproductie wordt steriel, boeren klagen hierover. Herhaalde inseminaties nodig.



Ook de mens wordt in hoog tempo onvruchtbaarder (tip: beleg in klinieken...).

Op round up rust een patent als sterk antibioticum, maar het werkt juist specifiek tegen de goede
darmflora! Het blokkeert opname van nutriënten in plant en dier en mens. Dus we krijgen 'lege'
gewassen en kunnen er zelf nog minder uit opnemen!
Relatie tussen glyphosaat en vele 'moderne' ziekten zoals Alzheimer, diabetes etc. is bewezen. Van 1 op
100.000 autisten vóór het begin van WWIII is het nu 1 op 50, en over 7 jaar 1 op 2! De huidige generatie
zal niet langer maar korter leven.
Onderzoek wees uit dat 35 bekende 'moderne' ziekten zoals autisme, Alzheimer, diabetes, chronische
vermoeidheid etc. alle verband houden met toename van round up in milieu en voedselketen. Mondiaal
wordt jaarlijks 400.000 ton round up verbruikt.
GMO genen zijn niet 'honkvast', worden deel van de genen van de eter, dus de eter gaat zijn eigen gif
aanmaken!
4000x hogere doses in gewassen toegestaan dan ooit vastgestelde gezondheidsnormen. Die normen
zijn al te hoog.
Rechterlijke uitspraak: het is fraude om te claimen dat GMO de productie verhoogt en dat glyphosaat bio
afbreekbaar is. Toch wordt dit geclaimd en staat op labels.
In tegenstelling tot wat beweerd wordt is er niet één wetenschappelijk rapport waaruit zou blijken dat
Glyphosaat veilig is. Wel zijn er enorm veel die het tegendeel bewijzen.
De natuur ontwikkelt altijd een ziekte voor nieuwe gewassen (8 jaar cyclus). Dat is geen probleem als er
vele variëteiten zijn, je gaat gewoon over op de niet aangetaste variëteiten. Monsanto streeft naar één
variëteit, dat van hen. Zodra de natuur daar iets op bedenkt, een kwestie van tijd, betekent dit
wereldwijde hongersnood.
GMO planten worden ontworpen om hun eigen pesticide te produceren, dat zit dus in iedere cel!
Hierdoor krijgen we miljoenen malen meer gif binnen dan onder natuurlijke omstandigheden.
Alle beloften zoals meer productie, beter droogte bestand, minder ziektegevoelig etc. blijken
wetenschappelijk bewezen niet waar te zijn.
Tja, hoogste tijd dus om dat prachtige initiatief (2e link) ook in Nederland te beginnen. Er zijn al de
nodige transitie initiatieven gestart door wakkere mens die snappen dat 'onze' overheid ons slachtoffert
en dat we het toch echt zelf moeten gaan doen.
Je zou bijna gaan denken dat Aliens ons uit willen roeien om onze paneet in te pikken...

