Hlad GMO a očkovanie
ako nástroje na kontrolu populácie
(slovenské titulky k dokumentu stanice Russia Today
z programu The Truth Seeker – Hľadač pravdy z júna 2013)
www.youtube.com/watch?v=AildsvDee9c

Voda, potraviny a kontrola populácie
Volám sa Daniel Bushell. V tomto videu uvidíte značne znepokojivý záznam: Eugenické
zámery Billa Gatesa zachytené na kameru, reakcia detí na GMO, a prečo sa toto leto očakávajú
potravinové nepokoje?
EUGENIKA teraz!
Voda by nemala byť ľudské právo podľa NESTLE – švajčiarskeho potravinového giganta
slovami jej riaditeľa z video rozhovoru. Nemá žiadne miesto pre dobročinné myšlienky.
<NGO sa snažia deklarovať vodu ľudským právom. To znamená, že ako ľudská bytosť by ste
mali mať právo na vodu. Osobne verím, že je lepšie vode priradiť hodnotu, a potom by sa prijali
špecifické opatrenia pre populáciu, ktorá nemá žiadny prístup k vode.>
Poďme si pohovoriť s Anthoniom Gucciardim z „naturalsociety.com“.
<Čo si o tomto myslíte?>
Gucciardi (investigatívny reportér):
<Ak by mala byť voda vlastnená týmito mega spoločnosťami, tak prečo nie aj vzduch, ktorý
dýchame? Prečo nemôže byť zmenený na korporátny zisk každý jeden kúsok súkromného života?>
Prvé investičné fondy sa pokúšajú obchodovať s kľúčovým elementom života na burze.
Vieme, čo sa stane, keď sa s kritickými zdrojmi planéty začnú obchodovať na burze. Už sa to stalo.
Vyšetrovanie uskutočnené Frederikom Kaufmanom z Harpers Magazine zistilo, že „too big to
fail“ banky sa po prasknutí bubliny trhu s bývaním presunuli na niečo ešte viac nevyhnutné –
JEDLO.
Vďaka deregulácií a odstránení „obmedzení v obchode“ Goldman Sachs začala trend
nakupovania a držania neslýchaného množstva najdôležitejších plodín: pšenicu, ryžu a kukuricu.
Dnešné ceny (jún 2013) sa približujú historickým maximám. MIT (technologyreview.com)
píše, že letu potravinových nepokojov nestojí nič v ceste.
„Reštrukturalizácia“ týchto komoditných búrz dotlačila 250 miliónov nových ľudí k
nedostatku potravín a hladu. Celkove to vo svete robí viac ako 1 miliardu ľudí. Toto je najväčší
počet v histórii. Neodohralo sa to iba v Burkinafaso, toto je aj v USA.
Jedno z piatich detí v USA sa stravuje vo vývarovni.
A potom, toto MONSANTO:
Navdanya (environmentálna vedkyňa, India):
<Tieto semená sa stali majetkom jednej korporácie – Monsanto. Semená bavlny zvykli stáť
5-7 indických rupií na kg. Po vstupe Monsanta s jeho GMO bavlnou ceny vystrelili na 3.600 rupií
na kg semena! … ale teraz prinášajú iba zúfalstvo. Manžel Čander jednej z Indiek mal dlh
5.000USD. Pred tromi dňami sa obesil.>
Viac ako 80% kľúčových potravín pestovaných v USA, ako napr. kukurica, sú geneticky
modifikované.
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Keď sa GMO dostanú z laboratória na stôl, doktori a vedci neustále varujú o EXTRÉMNE
VÁŽNYCH EFEKTOCH.
Rima Daibow MD, medicínska riaditeľka Natural Solutions Foundation:
<Každá jedna NEZÁVISLÁ štúdia, skúmajúca dopad takýchto potravín, ukazuje, že GMO:
− poškodzuje orgány,
− spôsobuje neplodnosť,
− spôsobuje zlyhanie imunitného systému,
− spôsobuje diery v tráviacej sústave,
− spôsobuje mnohonásobné zlyhanie systému orgánov.>
Briti v 90-tych rokoch dali 3milióny USD na test bezpečnosti GMO.
Pokusy robil svetový expert v odbore biochemik Dr. Arpad Pusztay. Dokument „GMO
Ticking Time Bomb“ zvestuje, že už do 10 dní boli potkany, kŕmené GMO, vystavené hrozným
zmenám.
Dr. Arpad Pusztay:
<Bolo očividné, že „GMO potkany“ mali pomalší rast, mali problém s rozvojom ich
vnútorných orgánov a zrazu im vysadil imunitný systém.>
Na tretí deň dostal Dr. Arpad Pusztay – po 35. rokoch – výpoveď spolu s hrozbami žaloby.
GMO odvetvie spustilo OBROVSKÚ OČIERŇUJÚCU KAMPAŇ.
KTO posudzuje GMO bezpečnosť?
Ak nezávislým vedcom zapchajú ústa, test bezpečnosti sa očakáva od výrobcu (!). A toto
priznáva Monsanto.
Phil Angell, riaditeľ pre komunikáciu spoločnosti Monsanto:
<Monsanto by nemalo posudzovať bezpečnosť biotech potravín. Naším záujmom je predať
čo najviac.>
V USA zodpovedá za potraviny „Správa potravín a liečiv“ (FDA).
Obama urobil z bývalého viceprezidenta firmy Monsanto, Michaela Taylora, „potravinového
cára“ v USA.
[text v obraze]:
Monsanto – FDA obnovujúce dvere (o Michaelovi Taylorovi)
1976 – právnik FDA
1981 – právnik firmy Monsanto
1991 – námestník komisára FDA
1998 – viceprezident firmy Monsanto
2010 – FDA potravinový cár
Nasledujúce dokumenty zobrazujú niektoré následky tohto rozhodnutia:
Výživový program – WIC – poskytuje zadarmo viac ako 2 miliónom novorodencom výživové
doplnky, ale iba genetickým inžinierstvom upravené.
Maria Mills, matka:
<Začal chrčať a škrabať sa. Nerozumela som, čo sa s ním deje. Potom očervenel, nemohol
poriadne dýchať. Začala som panikáriť, zavolala som sanitku. Ihneď som ho vzala k doktorovi, boli
mu spravené testy a zistilo sa, že je smrteľne alergický na kukuricu.>
Gery, vedúci predajne:
<25-35 rokov dozadu nikto nebol na nič alergický a teraz sú alergickí na všetko. Keď to
prepojíte s rozvojom GMO, rezonuje to k neuvereniu.>
Bill Maher, HBO (2012):
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<Vinníkom tejto situácie je Obama, lebo sľúbil zmenu, a nekoná.>
[Obamov prejav na obrazovke z r. 2007]:
<Umožniť ľudu vedieť, či ich jedlo bolo geneticky upravené, pretože Američania by mali
vedieť, čo nakupujú.>
Bill Maher, HBO (2012):
<Taktiež menoval M.Tailora, bývalého viceprezidenta firmy Monsanto (semená diabla), aby
sa stal potravinový cár, námestník komisára pre potraviny v FDA. Nečudo, že najnovšia
monsantovská FRANKEN-potravina dostane urýchlené odobrenie.
Monsanto nám tvrdilo, že FENCYKLIDÍN je bezpečný.
Hovorili, že AGENT ORANGE je bezpečný.
Povedali nám, že DDT je bezpečné.
A teraz nám ich ľudia hovoria, že GMO je bezpečné,
pretože FDA nevyžaduje (!) jednoduchú bezpečnostnú štúdiu.>
A táto emailová bomba je ešte viac alarmujúca:
Keď sa A.Gucciardi pýtal vedúceho pracovníka Monsanta z oddelenia GMO na šokujúci
dôkaz, že GMO potraviny spôsobujú neplodnosť, toto odpísal:
<Ak táto sračka spôsobuje neplodnosť … Skvelé!!! Planéta je preľudnená. Toto je dôvod,
prečo GMO vlastne planétu zachraňuje. Robím ľudstvu láskavosť. S pozdravom Ed.>
Monsantu sú teraz kladené otázky ohľadne kúpy firmy, ktorá vložila gén permanentnej
neplodnosti do kukurice. Spoločnosť sa volá EPICYTE.
Firma Epicyte si patentovala produkt, patentovala si gén, ktorý spôsobuje u muža i ženy, ktorí
ho jedia vo forme akéhokoľvek produktu, tvorbu protilátok, činiac ich tak NETVRATNE
neplodných.
Dupont a Monsanto vytvorili joint-venture, kúpili Epicyte firmu a „epicytový“ gén
skomercializovali.
Chceš vedieť, či jedlo, ktoré ješ, obsahuje epicydový gén?
Rima Daibow MD, medicínska riaditeľka Natural Solutions Foundation:
<FDA – „Úrad podvodu a smrti“ sa uistil, aby bolo podľa platných zákonov pre teba mať túto
info protiprávne.>
Iba Bill Gates kúpil akcie Monsanta v hodnote 23 miliónov USD. Po svete teraz presadzuje
GMO a kolekciu vakcín, ktorú volá „riešenie pre svet“.
Gates bol nahraný, vesvetľujúc, že „riešenie“ je v skutočnosti redukcia svetovej populácie:
<Náš svet má teraz viac ako 6,8 miliardy obyvateľov, pričom smeruje k 9 miliardám. Ak
odvedieme skutočne DOBRÚ prácu, môžeme počet znížiť približne o 50 %.
Zaľudnenie v chudobných oblastiach je väčšie než kapacita pôdy.>
Benefity... v oblasti redukcii rastu populácie.
Jedniné vakcíny, redukujúce populáciu, ako poznamenáva prisonplanet.com, sú tie, ktoré ľudí
sterilizujú.
BBC tvrdí, že nadácia Gatesových platí veľké programy neplodnosti ako tento: Zničenie
spermií pomocou ultrazvuku.
Tu B.Gates navrhuje tzv. „KOMISIE SMRTI“, aby rozhodovali, či si rodičia zaslúžia žiť,
alebo ako hovorí – „už nemajú žiaden osoh“. B.Gates:
<... ak ideme minúť 3 milióny USD, aby ten pacient žil o 3 mesiace dlhšie, nebolo by lepšie
sa pozrieť, ktorý už nemá žiadny osoh?>
To sa volá „komisia smrti“ a nie je tu predpoklad na diskusiu...
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[text v obraze]:
Interview Billa Gatesa: Nerobím to pre peniaze. To je Božie dielo.
Šéf Goldman Sachs tvrdí úplne rovnakú vec [Goldmans Boss: Robíme Božie dielo], pokým
núti milióny ľudí hladovať.
Čo sa deje?
Anthoni Gucciardi, Austin, Texas:
<Gatesov otec bol jedným z hlavných predstaviteľov amerických eugenikov, a stále sa tu
intenzívne angažuje>
Bill Gates:
<Môj otec bol hlavou Plánovaného rodičovstva, a bolo to veľmi kontroverzné.>
A Bill je opäť na scéne, tlačiac GMO a zvyšné veci, ktoré redukujú populáciu. To je to, čo
hovorí – „Ak odvedieme dobrú prácu s očkovaním a zvyškom, dokážeme zredukovať populáciu“.
Očkovanie obrny je aktuálne, je zdroj číslo 1.
Anthoni Gucciardi:
<Gatesova aktivita nie je Božie dielo, a ak áno, tak potom v mene ktorého boha?>
Ako sme sa dostali k otvoreným plánom na odobratie našej vody, zadržovanie jedla a kontroly
populácie?
Hovoria s nami (miliardársky klub) ako s poddanými, so sedliakmi a nevoľníkmi v stredoveku
a oni sú králi, kráľovné a šľachta.
Prečo sa zameriavajú na nízkopríjmové skupiny?
Dňa 20.5.2013 viac ako 20 miliónov ľudí naprieč 45 krajinám sveta protestovalo proti
Monsanto. Monsanto odmietlo hovoriť s RT (Russsian Today), lebo sme o pochode informovali.
Anthoni Gucciardi:
<Oni neprídu do nezávislej relácie konfrontovať fakty. Rád by som „pogriloval“ zamestnanca
z Monsanta a ukázal mu ten email – „Ak táto sračka spôsobuje neplodnosť … Skvelé!!! Planéta je
preľudnená. Toto je dôvod, prečo GMO vlastne planétu zachraňuje. Robím ľudstvu láskavosť. S
pozdravom Ed.“ Mám na mysli: Ako by reagovali? Nemajú nič.
Idú do tých chudobných spoločenstiev a potom samozrejme zredukujú ponuku. Čo sa stane s
tými farmármi? Ukončia to samovraždou vypitím biopesticídov, ktoré im dodalo Monsanto.
Každých 30 minút spácha nejaký farmár samovraždu.>
Korporátnici hovoria o neplodnosti z GMO potravín.
O vode, ktorá by nemala byť ľudské právo.
Monsanto verejne ohásilo, že chce ovládať 100% svetových dodávok potravín.

Vláda (na Slovensku) ich nevie zastaviť, kto to spraví?
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