
Codex  Alimentarius 
povinná toxicita potravin 

„Kdo kontroluje potraviny, kontroluje svět.“ 
(výpis části videa s Rimou Laibow z 2.6.2010) 

 

Lidé v USA začínají mít problémy s tím, že zákonodár-
ci se snaží postavit mimo zákon výživové doplňky, vitamíny 
a minerály na základě tzv. Výživového kodexu (Codex 
Alimentarius) – obchodního souboru pravidel, který platí od 
31. 1. 2009 a stanovuje, co smějí a nesmějí obsahovat 
potraviny, aby se směly prodávat. Ovšem ne za účelem 
ochrany zdraví, ale za účelem likvidace přebytečné popu-
lace. To jsme my všichni. Zrovna o tom píše Natural 
Health. Kodex už prý funguje i u nás. 

 

Po druhé světové válce mnichovský soud začal 
soudit lidi, kteří spáchali zločiny proti lidskosti podle 
zákonů USA a Anglie a posílal je do vězení, pokud 
byli shledáni vinní. Jedním z těchto lidí obviněných 
ze zločinů proti lidskosti byl ředitel obrovského 
industriálního komplexu IG Farben. Tato továrna 
vyráběla ocel pro železnice, munici, chemikálie, 
vyráběla toho spousty, vyráběli také léky. Ředitel 
této firmy byl obžalován ze zločinu proti lidskosti, 
ale poněvadž to byl „nadaný“ muž, jeden z tvůrců 
nadpisu vchodu do Osvětimi, který viděli mnozí jen 
jedinkrát a většinou naposledy: „Práce osvobozuje“, 
nabídl se, když seděl ve vězení, že může na něčem 
pracovat, třeba v oblasti potravin. „Kdo kontroluje 
potraviny, kontroluje svět.“ 

Když vyšel z vězení, spojil se s americkými 
přáteli a řekl: „Mám pro vás nápad.“  

V r. 1962 si řekli, že zavedou Codex Alimenta-
rius globálně v prosinci 2009. Dlouhodobý termín. 
A založili spoustu komisí na rybolov, tuky, oleje, 
ovoce, zeleninu, speciální výživu pro diabetiky atd. 

Nyní existuje 27 kodexových výborů na různých 
úrovních, a jde o obrovský byrokratický moloch. 
Codex předepsal kolem 4 tisíc různých standardů, 
pokynů a regulací úplně na vše, co si legálně mů-
žete dát do úst s výjimkou léků. Léky nejsou sou-
částí kodexu. To je důležité. Kodexové standardy 
nemají opodstatnění, jsou ničím. Takže koho to má 
zajímat. Světová obchodní organizace WTO přijala 
kodex v roce 1994, kdy byla založena. Codex je tu 
proto, aby sloužil velké pětce: Big Medica, Big Agri 
Biz, Big Biotechna, Big Chema, Big Pharma. Budou 
povinné až po 31.12.2009.  

Podle napoleonského práva, co není povoleno, 
je zakázáno. Od roku 1994 Codex definuje živiny 
jako jedy. Nebezpečné industriální jedy. Máme být 
chráněni před jedy (tedy živinami). Použije se toxi-
kologie, věda, která zkoumá odhady rizik. Codex 
obsahuje seznam asi 18 méně nebezpečných živin. 
Na tomto seznamu není glukosamin atd., zato 
obsahuje fluorid, který nemá žádný pozitivní biolo-
gický účinek, ale umí lidi držet v poslušnosti. Fluo-
rid byl poprvé použit v gulagu.  



Máme teď Bovine hormon a můžeme si vybrat, 
zda chceme mléko s hormonem či bez. Podle 
Codexu bude muset být každá kráva na planetě 
očkována Recobinant Bovine Growth – růstovým 
hormonem od firmy Monsanto. Navíc podle kodexu 
každé zvíře na této planetě, určené ke konzumaci, 
bez ohledu na to, zda se pohybuje ve vzduchu, na 
souši či ve vodě, bude muset být očkováno růsto-
vým hormonem a ošetřeno antibiotiky. Kodex také 
nařizuje, aby veškerá potrava byla ozařována. Veš-
keré potraviny, včetně organických. Pokud se to dá 
takhle interpretovat, protože organické standardy 
jsou velmi nízké. Organické standardy povolují ze-
mědělcům veškeré veterinární léky včetně hormo-
nů, antibiotik atd. a následně je reklasifikovat jako 
organické. Ale zemědělci jsou našimi přáteli a nikdy 
by to neudělali. Kodex má limit pro nebezpečné 
chemické látky, jež mohou být obsaženy ve vaší 
stravě. Limity jsou neuvěřitelně vysoké. Vyhledejte 
si oficiální stránky kodexu a seznam škodlivých 
látek i s limity. Názvy a množství povolených 
škodlivin je hrozivý.  

V roce 2001 se 176 států včetně USA shodlo 
na tom, že existuje 12 opravdu nebezpečných 
organických látek, označených jako POPS (Persis-
tent Organic Pollutants). Je jich mnoho, ale 12 
z nich je natolik nebezpečných, že nikdo na světě 
s tím nemůže nesouhlasit. 9 z těchto látek jsou 

známy jako pesticidy, samozřejmě to jsou zabijáci. 
Máme v sobě podobný systém jako hmyz, takže 
nám to ubližuje podobně. Kodex je však jiného 
názoru. Kodex povoluje 7 z těchto 9 zakázaných 
POPS. Potraviny s těmito látkami nebude možné 
zadržet na našich hranicích, aby se neporušil 
obchodní zákoník. Takto pracuje kodex. Kodex 
podle světových obchodních a zemědělských orga-
nizací, dle společných propočtů, a nyní se podržte, 
protože podle jejich odhadů, podle vitamínových 
a minerálních návodů, až budou celosvětově zave-
deny 31.12.2009, budou výsledkem 3 miliardy mrt-
vých. 1 miliarda z podvýživy, další 2 miliardy ze-
mřou na nemoci, kterým by se dalo s dostatečnou 
výživou předejít, na rakovinu – nejvýnosnější 
nemoc v dějinách lidstva, na kardiovaskulární 
nemoci, diabetes, také výnosná záležitost. A celou 
hromadu dalších nemocí, kterým se dá vyhnout.  

Nezemřou ti, kteří budou mít dost peněz a mo-
ci, aby měli své osobní dodavatele nekontaminova-
ných potravin. Ti přežijí. Takže mluvíme o potravi-
nových regulátorech, které jsou ve skutečnosti 
povinnou toxizací a podvýživou. Bude trestné 
dodávat na trh např. vysoce výživné sušenky. 
Kodex je velký a je špatný. Ale není nezranitelný. 

 
pdf a malé úpravy v textu od nakladatelství PAPRSKY 
(www.paprsky1.de), autor překladu nám není znám  

http://www.paprsky1.de/

