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Inleiding
Onze gezondheid is een grote schat, die wij extra veilig dienen te
bewaren, ter voorkoming van diefstal. Zijn er dan dieven die onze
gezondheid van ons willen afpakken? Ja, die zijn er! Wellicht meer dan
men zou denken! Laten wij op onze hoede zijn en de dieven in hun
kraag pakken! Ook wanneer de dieven zo machtig zijn geworden, dat zij
zich hebben ingedekt via
wetgevingen, dan nog moeten wij
hun praktijken openbaar maken. Juist
dat zal een afschrikeffect hebben.
Was het ooit de door Ezau benijdde
broer Jakob die hem een schotel
linzenmoes gaf, in ruil voor zijn
eerstgeboorte. Nu zal Ezau in de
eindtijd Jakob een koekje van eigen
deeg teruggeven, en wel volgestopt
met allerlei chemicaliën en
vervaardigd van gemanipuleerde
grondstoffen. Ezau wil alsnog zijn
eerstgeboorte terug, en hoe kan hij
dat anders verwezenlijken, dan door Jakob om zeep te helpen op slinkse
wijze. Ezau is de kwaadste nog niet, in zijn eigen ogen. Hij zal zelf de
hand niet aan Jakob slaan, maar laat Jakob zichzelf in zijn naïveteit de
das omdoen. Ezau geeft alleen slechts richtlijnen, adviezen hoe Jakob
zich het beste kan voeden. Wanneer Jakob deze opvolgt, zal hij snel
geen enkele afweer meer hebben tegen ziekten en de dood sterven.
De Codex Alimentarius
Wanneer u op Internet kijkt en zoekt naar de
Codex Alimentarius krijgt u heel wat informatie
erover te zien. Dat kan in allerlei talen zijn, maar
voor wie in het Nederlands de informatie erover
wil zien, moet zoeken naar: Commissie Codex
Alimentarius. Of kijken bij dr. Rath, of dr. Rima
Laibow.

De WTO (wereldhandels organisatie) en de
WHO (wereldgezondheids organisatie) werken
samen aan een Codex die een wereldwijde
wetgeving bevat, welke per 31-12-2009 in
werking zal treden.
Het gaat in de Codex om een uitgebreid aantal
reglementen en voedselvoorschriften. De wet is bindend voor alle
lidstaten van de VN. Men beweert dat het niet zozeer om een wet gaat,
maar meer om normen. De kwaliteit van voedsel wordt in de Codex
keurig netjes voor ons geregeld. Voedsel en gezondheid hangen geheel
van elkaar af. Wij mogen ons dan ook zeker afvragen of de
voedselvoorschriften in de Codex inderdaad onze gezondheid beogen.
De opstellers van de Codex zijn er reeds 45 jaar mee bezig. Hebben zij
alleen maar het plan om de kwaliteit van ons voedsel te waarborgen?
Dat blijkt helaas niet het geval, gezien er achter het plan van de Codex
een grote lobby van farmaceutische multinationals zit. Vandaar onze
grote twijfels. Hoofdsponsor van de Codex is IG-Farben (waaronder
Bayer,. BASF en Hoechst). Het zijn de Rockefellers die momenteel de
farma-investeringsbranche in handen hebben. In de Codex worden
richtlijnen gegeven voor chemische middelen
en bestrijdingsmiddelen, die in het
productieproces van voedsel alleen gebruikt
dienen te worden, met daarbij aangegeven de
maximale dosering. Iemand die zich niet aan
de richtlijnen houdt, is strafbaar voor misdrijf.
Een land dat weigert mee te doen, wordt
geboycot. Men kan zich afvragen of de
multinationals wel zo betrokken zijn bij onze
gezondheid. Nee, dat zijn ze niet. Zij hebben weinig of geen oog voor
mens en milieu. Het gaat hen om het grote geld, de winst.
Wij dienen hierbij te weten dat de voedselindustrie één van de
belangrijkste is op deze aarde. Vandaar de grote belangstelling der
multinationals ervoor. De Codex is duidelijk een wet die de globalisten
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in het voordeel plaatst, zodat de kapitalisering erdoor wordt gesteund.
Wij kunnen straks slechts nog bij de multinationals terecht voor zaden,
grondstoffen, medicijnen en bestrijdingsmiddelen. De bio-boeren,
natuurgeneeswijzen, natuurvoedingsindustrie, etc. zullen het straks voor
hun kiezen krijgen. Veel voedingssupplementen zullen verboden
worden, vanwege een te hoog gehalte. Door de Codex worden straks de
natuurlijke voedingsstoffen, die wij nodig hebben voor de bio-processen
in ons lichaam om de chemicaliën af te breken, verboden. Juist de
giftige chemicaliën worden door de Codex voorgeschreven!
Z i e
w e b s i t e :
h t t p : / / w w w 4 . d r - r a t h foundation.org/THE_FOUNDATION/Events/anti_codex.html
en www.need2know.eu/?p=224

gezondheid en het bedrog van de chemisten.
Kopp-Verlag,
Pfeiferstrasse 52, D-72108 te Rottenburg.
Op Internet kunt u een goede video bekijken van dr. Rima Laibow, zie:
http://gentechvrij.wordpress.com/

De belangen van de farma- en chemo-industrie
spelen een hoofdrol in deze Codex Alimetarius.
Hun medicijnen werken snel, maar hebben veel
bijwerkingen en schadelijke gevolgen. Ze zijn
ook niet echt als geneesmiddel bedoelt, maar
meer als een eerste aanzet om de mensen op te
peppen, en tegelijk om mensen aan de ketting
te slaan van de geneesmiddelen-industrie. Het
is bekend dat natuurlijke mineralen en vitaminen zich niet laten
patenteren, dus moet men een wijziging erin aanbrengen, wat hen veel
research kost, dat er weer uit moet komen. Op die wijze stevenen wij af
op een samenleving waarin alleen nog maar bewerkt en gedegenereerd
voedsel verkrijgbaar is, met bij ziekten alleen nog maar chemische
medicijnen, die meer kwaad dan goed in ons lichaam aanrichten. Men
zou zeggen dat hier de mentaliteit achter schuilt van: ‘Dood aan de
mensen, lang leve het kapitaal!’ Het is immers een feit dat aan gezonde
mensen niets valt te verdienen!
We gaan een tijd tegemoet waarin gemodificeerd en gemanipuleerd
voedsel niet meer is te onderscheiden van gezond voedsel. Men hoeft
het niet meer te vermelden op de verpakking.
Wie de Duitse boekencatalogus van Kopp-Verlag aanvraagt, kan daarin
wel een 24 tal pagina’s vinden met informatieve boeken over

Geschiedenis: Na de tweede wereldoorlog ontstond, door de
toegenoemen internationale handel in voedingsmiddelen, een behoefte
aan internationale afspraken op het
gebied van regelgeving naast de
nationale en regionale regelgeving.
De Codex Alimentarius Commissie
werd in 1962 door de Verenigde
Naties opgericht als een
intergouvernementele organisatie
die
zowel
onder
de
verantwoordelijkheid van de
Voedsel- en Landbouworganisatie
( F A O ) ,
a l s
d e
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) valt.[1]

Wikipedia Encyclopedie
Wikipedia geeft ons een overzicht en uitleg van het ontstaan en de
doelstellingen van de Codex Alimentarius:
"De Codex Alimentarius (Latijn voor "voedselboek") is een
verzameling standaards en richtlijnen met betrekking tot voedsel,
productie van levensmiddelen en voedselveiligheid.

Doel: De hoofddoelen van de Codex Alimentarius zijn:
het beschermen van de gezondheid van consumenten
het verzekeren van eerlijke handelspraktijken in de voedselhandel
het bevorderen van harmonisering van alle voedselstandaarden, die
opgesteld worden door internationale organisaties
Invloed: De Codex Alimentarius stelt standaards en richtlijnen op voor
alle vormen van voeding; consumentenproducten, halfproducten en
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grondstoffen. De meeste aandacht is er voor voedsel dat aan
consumenten verkocht wordt. Naast normen voor specifiek voedsel,
bevat de Codex Alimentarius algemene normen voor zaken als
voedseletikettering, voedselhygiëne, additieven voor levensmiddelen,
grenswaarden voor pesticiden, en procedures om de veiligheid van
voedselverwerking te beoordelen. Het bevat ook richtlijnen voor
officiële import- en exportcontroles en certificatiesystemen voor
voedsel.
De Codex Alimentarius wordt door de Wereldhandelsorganisatie gezien
als de internationale autoriteit op het gebied van voedselveiligheid en
consumentenbescherming.
De Codex Alimentarius wordt gepubliceerd in Arabisch, Chinees,
Engels, Frans en Spaans. Niet alle teksten zijn beschikbaar in al deze
talen.
Consequenties voor Europese en nationale
wetgeving:
Er wordt soms beweerd dat de Codex
Alimentarius een napoleontische wet is, wat in
zou houden dat alles wat niet expliciet door
"het Codex-reglement" is goedgekeurd
automatisch verboden is. Echter, Codex
normen zijn geen wetten. Codex normen zijn voornamelijk niet
wettelijk geldende, handelsnormen, waar internationaal consensus over
bestaat. Codexnormen zijn daarom erkend als handelsnormen door de
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Codex normen worden soms
overgenomen door landen wanneer nationale wetgeving met betrekking
tot voedselveiligheid ontbreekt of wanneer landen zelf geen
mogelijkheden hebben een eigen beleid te ontwikkelen. Een wettelijke
status volgt pas indien landen de Codex normen in hun eigen wetgeving
opnemen. De Codex Alimentarius is dus geen hogere autoriteit die deze
normen zonder inspraak oplegt.
In Europa zijn de Europese richtlijnen en verordeningen (en de
implementatie daarvan door de lidstaten in nationale wetgeving)
bepalend voor wat er wel en niet mag op het gebied van voedsel en
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voedselveiligheid. Vaak komen deze richtlijnen overeen met de
Codex-normen, soms ook niet.
In de Europese Unie zijn voedingssupplementen die vitaminen en
mineralen bevatten al sinds 2002 onderworpen aan een Europese
Richtlijn[3]. In tegenstelling tot de Codex Alimentarius betreft dit wel
wetgeving die nageleefd moet worden en die los van de Codex
Alimentarius tot stand is gekomen. De Richtlijn omvat onder meer een
positieve lijst van vitaminen- en mineraalverbindingen die in
voedingssupplementen gebruikt
mogen worden omdat de veiligheid
ervan ondubbelzinnig is vastgesteld.
Het ligt in de bedoeling de richtlijn
uit te breiden met andere nutriënten
die in voedingssupplementen
voorkomen. Ook worden er binnenkort maximale doseringen
vastgesteld voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen.
Algemene teksten
De Codex Alimentarius kent standaards voor:
de etikettering van het voedsel (algemene norm, richtlijnen over de
voedingswaardedeclaratie, richtlijnen over de eisen van etikettering)
additieven voor levensmiddelen (algemene norm over toegestaan
gebruik, specificaties voor de chemische substanties in
voedselproducten) verontreinigende, infectieve stoffen in voedsel
(algemene norm, tolerantie voor specifieke verontreinigende stoffen met
inbegrip van radionucleïden (stralingsproducten), aflatoxines en andere
mycotoxines) pesticide en veterinaire chemische residuen in voedsel
(maximumgrenzen) procedures voor risicocalculatie om de veiligheid
van voedsel vast te stellen die met behulp van biotechnologie worden
geproduceerd (genetisch gemodificeerde planten, genetisch
gemodificeerde micro-organismen, allergenen) de hygiëne van het
voedsel (algemene regels, reglementen omtrent hygiënische praktijk in
de specifieke industrieën en voedselverwerkers, richtlijnen voor het
gebruik van de gevarenanalyse volgens het Hazard Analysis and Critical
Control Pointsysteem (HACCP)). methodes van proefneming en
analyse
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Specifieke normen
Er zijn standaards voor specifieke producten:
vleesproducten (vers, bevroren, verwerkt vlees en gevogelte)
vis en visserijproducten (zeevis, zoetwatervis en aquacultuur)
melk en zuivelproducten
dieetvoedsel (met inbegrip van melkpoeder en babyvoeding)
verse en verwerkte groenten, vruchten, en vruchtensappen
granen en afgeleide producten, droge peulvruchten
vetten, oliën en afgeleide producten zoals margarine
diverse voedingsmiddelen (chocolade, suiker, honing, mineraalwater)
Vitaminen en mineralen in voedingssupplementen
Deze specifieke normen geven bijvoorbeeld aan hoeveel vet er
minimaal of maximaal in een bepaalde kaas mag voorkomen, hoeveel
water in gedroogde kokos mag voorkomen en hoeveel sap een limoen
minimaal moet bevatten.[4]
Kritiek: Beperkingen/verbod op
voedingsupplementen
Op de 28e bijeenkomst van de
Codex commissie (in 2005) is de
Guidlines for vitamin and mineral
food supplements ofwel de
Richtlijnen voor vitaminen en
m i n e r a l e n
a l s
voedingssupplementen
vastgesteld.
Ondanks het feit dat de Codex Alimentarius geen wettelijke status heeft
en niets nieuws toevoegt aan de al bestaande EU wetgeving op dit
gebied (EU-richtlijn voor voedingssupplementen), was de drie pagina's
tekst van deze richtlijn aanleiding tot onrust bij bepaalde gebruikers en
producenten van voedingssupplementen en bij sommige pleitbezorgers
van orthomoleculaire geneeskunde, vanwege wat zij noemen "rigoreuze
beperkingen op het gebruik van vitaminen en mineralen als
voedingssupplementen in dieetvoeding". Er gaan e-mails en andere
berichten rond waarin gesteld wordt dat door de Codex
voedingssupplementen vanaf 31 december 2009 verboden zullen
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worden. Deze berichten zijn niet juist. De tekst van de Codex
Alimentarius heeft niet tot doel om voedingssupplementen te verbieden.
Veiligheidsbenadering: Bescherming
van de gezondheid van de consument
is een belangrijk doel van de Codex
Alimentarius. In de Codex-normen is
dat (evenals in de EU richtlijn voor
voedingssupplementen) terug te
vinden doordat nutriënten pas
toegelaten worden tot de markt na een
uitgebreide veiligheidsevaluatie.
Volgens de critici schiet dit
veiligheidsdenken te ver door en
benadert de Code Alimentarius
voedsel en voedingsstoffen alsof het
toxische stoffen zijn waar een
maximumgrens voor nodig is,
gebaseerd op risicocalculaties uit het veld van de toxicologie. Dit is
volgens de tegenstanders van de Codex wetenschappelijk onjuist; zij
vinden dat voedsel volgens biochemische methodes beoordeeld dienen
te worden". Tot zover Wikipedia. Een geruststellende uiteenzetting,
zodat we ons niet bezorgd hoeven te maken voor de Codex
Alimentarius. Of werkt Wikipedia eveneens mee aan het Ezau-plan om
Jakob op geruisloze wijze uit de weg te ruimen? Wikipedia laat ons het
werk van de opstellers van de Codex zien als zijnde een nobele zaak. De
tijd zal het ons leren.
Oorsprong van ziekten
Volgens de Duitse arts dr. Rijke Geerd Hamer bestaat er een direct
verband tussen geest en lichaam, tussen stressvolle perioden of
traumatische voorvallen, en het ontstaan van kanker en ziekten. De
doctor heeft het zelf aan den lijve ondervonden, toen hij na een dodelijk
ongeluk van zijn zoon kanker kreeg. Dat zette hem aan het nadenken,
waarbij hij in zijn laboratorium de mogelijkheden had om uitgebreid
onderzoek te doen. Hij volgde de logische weg, dat het lichaam vanuit
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de hersenen wordt aangestuurd. Hij vond vijf biologische wetten, en
ontdekte dat hij bij toepassing ervan weer genezen werd van zijn
kanker. Zie: www.curezone.com
Zijn methode was heel simpel, de natuurwetten te volgen. Het is niet
verwonderlijk dat de doctor géén herkenning kreeg van voor zijn
nieuwe ontdekkingen. Langer dan 25 jaar heeft hij gestreden tegen
autoriteiten. Men heeft hem zelfs een poosje gevangen genomen,
waarna hij in ballingschap is gaan leven in Spanje.
De eerste biologische wet die dr. Hamer vond was, dat elke ziekte
ontstaat vanuit de hersenen vanwege conflict-schade. Wanneer mensen
hun huis, baan of andere onvoorziene zaken plotseling verliezen,
moeten de hersenen dat verwerken. Via een Siemens CT-scanner
onderzocht Hamer de hersenen van zijn patiënten. Cellen die door een
of andere schok waren geraakt correspondeerden met een in relatie
staand orgaan dat erdoor ziek was geworden. Veel longkankerpatienten
hadden ervoor een panisch moment in hun leven gehad, doordat hen
was meegedeeld dat zij ergens kanker hadden, hetwelk zij als een
doodvonnis ervaarden. Elke vrouw heeft volgens dr. Hamer in haar
hersenen een biologisch verantwoordings-program. Bij plotseling
verlies van een kind of een partner, kan de schok zorgen voor het
ontstaan van een tumor. Elke ziekte komt in twee fasen, volgens dr.
Hamer: het eerste is de biologische wet, waardoor het organisme door
het conflict versneld functioneert, waardoor
cel-vermeerdering plaatsheeft. Dat noemt men
kanker, maar deze cel-vermeerdering op
zichzelf doodt een mens niet, maar het zijn de
mechanische complicaties er omheen die de
dood veroorzaken. Men verliest o.a. energie,
gewicht, en men lijdt onder emoties. Door te
zeggen dat een patient nog maar enige weken
heeft te leven, versnelt men het kankerproces.
Hamers methode om kanker te bestrijden heeft
hij de naam GNM (German New Medicin)
gegeven, waarbij hij een succesgemiddelde van
95 - 98% heeft bereikt, n..l. wanneer patiënten
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nog géén chemokuren hebben gehad. Hamer heeft ongeveer 6000 tot
6500 patiënten behandeld, waarvan er waren die reeds in terminaal
stadium verkeerden, waarvan het
grootste deel nog steeds in leven is
na zijn behandeling. Evenwel werd
Hamer in 1997 gearresteerd en
gevangen gezet omdat hij zonder
medische licentie werkte. Het is
wetenschappelijk bekend dat het
vaststaat dat chemotherapiën
verwoestend werken. Ondanks dat
mocht Hamer de mensen niet
behandelen met zijn effectieve methode, de GNM-therapie!
Via een hersenscan kan men zien waar de beschadiging zit, het
zogenaamde conflictgedeelte, om vervolgens te zoeken naar een
oplossing voor herstel. De oplossing bestaat vooral in het wegnemen
van paniek en angst.
www.whale.to/cancer/hamer.pdf
www.healingcancernaturally.com/hamer.html
Angst is een hele slechte raadgever. Toch worden nagenoeg alle
inentingen gedaan uit voorzorg, noem het angst.
Lees of bekijk de website en boeken van de moedige dr. Stan Montieth:
Planned Population Reduction
http://www.khouse.org/articles/1997/93/
http://www.midnight-emissary.com/drstan.htm
http://video.google.com/videosearch?q=dr+stan+monteith&sitesearch=
&start=10#
Dr. Pianka:
De Amerikaanse politicus/bioloog dr. Eric Pianka heeft een storm van
kritiek over zich gehaald, door te zeggen dat 90% van de
wereldbevolking via een in het luchtruim verspreidt ebola-virus de dood
zal moeten sterven. De wereld is volgens hem overbevolkt.
http://uts.cc.utexas.edu/~varanus/eric.html
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Men heeft Pianka de bijnaam “dokter dood” gegeven. Pianka wil het
ebola-biologische wapen inzetten om zijn doelstelling te realiseren.
Pianka is een volbloed Darwinist, die ook gedwongen sterilisatie
voorstaat. Hij behoort tot de ‘elitairen’ die een betere wereld willen
scheppen, waarin geen verschillende soorten of rassen zijn, maar waarin
slechts één soort mensen in vrede met elkaar
zullen leven. Het is gebleken in de
wereldgeschiedenis van de afgelopen 6000
jaar dat verschillende rassen niet in vrede
met elkaar kunnen (willen) leven. Pianka
stelt dat juist de gewetenlozen en zij die een
lage IQ hebben, zich momenteel zeer snel
voortplanten en de aarde overwoekeren.
Daar zit inderdaad een kern van waarheid in.
De één-kind-strategie van de Chinezen vindt
Pianka zeer goed. Het is een onloochenbaar
feit vindt Pianka, dat
de wereld veel beter
zal worden wanneer de lagere soorten zullen
verdwijnen. Hij vindt aids niet destructief
genoeg om 90% van de wereldbevolking te
doden. Vandaar dat hij het in bio-wapens zoekt.
Het ebola-virus laat slachtoffers een vreselijke
dood sterven, maar daar trekt Pianka zich niets
van aan.
Z
i
e
http://prisonplanet.com/articles/april2006/0604
Dr. E. Pianka
06/fbivisit.htm
Zie tevens: Planned Population Reduction
Chemtrails
De vliegtuigen sprayen Foray48B (BTK/Chemical Formula over ons
uit. Het is een gevaar voor de chemtrails natuur, gewassen, water,
dieren, kortom doordringt alles, ook de huid en longen.
Hierdoor ontstaan symptomen als een voortdurende lopende neus,
verkoudheid, droge keel, ademmoeilijkheden, verkleving van
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longblaasjes, desoriëntatie, brandend gevoel van de huid, allergieën,
oog klachten en andere infecties.
Foray 48B bevat onder anderen sodium hydroxide,
fosfor acid, sulfuric acid, method paraben, titanium,
aluminium, barium, calcium en magnesium. Vooral
kinderen en ouderen zijn gevoelig, maar dat wil niet
zeggen dat mensen in de leeftijd ertussen geen
gevaar lopen. Het tast het immuunsysteem aan. Het
is een plan om met een sluipend chemische cocktail
de mensen ongezonder en
kwetsbaar te maken om ze
beter te kunnen beheersen.
Al jaren wordt in de USA
de lucht bedorven.
Vliegtuigen zijn dagelijks
actief, vaak twee keer per
dag, waardoor verontruste
mensen daar al eens met
verbazing de vraag hebben
gesteld 'waar halen ze in vredesnaam al die vliegtuigen vandaan?' en
'wat is het belang dat ze zoveel vliegtuigen
er voor inzetten?' Wereldwijd worden de
chemtrails nu gebruikt. Het loopt parallel
met de ontwikkelingen van de Nieuwe
Wereld Orde en de economische en
militaire globalisering.
De militaire organisatie HAARP
http://www.earthpulse.com/haarp is al
jarenlang bezig met het beheersen van het
weer en het manipuleren van elektromagnetische velden. De chemtrails
passen in dit kader. Verontrust zijn al verscheidene onderzoek- en
actiegroepen- en websites in de VS, onder wie Cherokee Indianen. Ze
zijn bezig de bevolking op de gevaren van chemtrails te wijzen.
http://www.eqgen.nl/chemtrails.html
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http://www.chemtrails.nl/
Samenvatting
Het blijkt dat de farma- en voedings
idustrieën één gemeenschappelijk
doel nastreven, nl.. om de natuur te
vervangen door middel van de door
hen gepatenteerde nagebootste
producten.
Hoge doseringen
natuurlijke vitaminen en mineralen
worden met de Codex Alimetarius
s t r a ks ver boden ( i l l e ga a l ) .
Momenteel bieden de supermarkten ons reeds
hun voedingswaren aan die voor 80% bestaan
uit producten die kunstmatig zijn
samengesteld, verrijkt en verarmd zijn,
voorzien van allerlei E-nummers, keur- geuren smaakstoffen.
Natuurlijke
voedingssupplementen gaat men via de Codex aan
banden leggen. Ogenschijnlijk is men zeer begaan
met onze gezondheid. Vandaar dat men bang is
dat wij teveel goede vitaminen binnenkrijgen.
Immers, gezond-zijn is voor de farma-industrie
nadelig.
De codex omvat 16.000 bladzijden. Ergens in de
Codex staat dan pesticiden als dieldrin en aldrin
(DDT) die 40 jaar geleden verboden werden, weer
worden toegestaan. Voedsel en ziekten is handel,
handel waarbij superwinsten worden gemaakt. Vandaar de vele
regelgeving en bindende normen, waarbij men de bijna 200 landen die
aangesloten zijn bij de WTO en WHO hun wil kan opleggen. De Codex
beschrijft dat de natuurlijke vitaminen en mineralen behoren tot de
toxines waartegen wij beschermd dienen te worden. Men wil ons doen
geloven dat gezondheid-zijn tegennatuurlijk is, en dat ziek-zijn een
natuurlijke vorm is die behoort tot ons bestaan, waarbij hún
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medicamenten ons ten dienste staan, om ons op de been te houden. In
totaal zullen er nog een 18-tal nutriénten toegestaan zijn, waaronder
fluoride. Moet u weten dat fluoride een zeer schadelijke stof is, die de
hersendelen verlamd. Glucosemine, CO-enzymeQ10, en dergelijke
vallen er niet onder. Van de 18 toegestane nutriënten mag men slechts
een hele kleine dosis gebruiken, die te laag is om een positief effect
voor onze gezondheid te hebben. Alle overige natuurlijke vitaminen en
mineralen zullen straks illegaal zijn! Elke koe ter wereld zal volgens de
Codex verplicht worden dat deze behandeld wordt met rundergroeihormonen van Monsanto! Elk dier dat voor consumptie wordt
gebruikt, dient met antibiotica en exogene groeihormonen te worden
behandeld. Alle voedsel moet ook bestraald worden. Er mogen wel
extreem hoge percentages chemicaliën in ons voedsel aanwezig zijn,
zoals pesticiden. Hebt U de soep ooit warmer voorgeschoteld
gekregen?
Natuur
Een uitspraak van de Essenen, een groep mensen ten tijde van Johannes
de Doper: ‘Doodt niet het voedsel dat ge in uw mond neemt. Want
wanneer gij levend voedsel eet, zal het u verkwikken, maar als ge
voedsel doodt, zal het dode voedsel ú doden. Leven komt slechts voort
uit leven, en de dood komt alleen voort uit de dood. Alles wat uw
voedsel doodt, is ook dodelijk voor uw lichaam!’
Wij dienen bewust te worden dat wij een voortreffelijk lichaam hebben
ontvangen. Ons lichaam heeft een hoogwaardig verbrandingssysteem.
Voedsel wordt erin omgezet in energie. Vandaar dat de mens is wat hij
eet. Er komt uit ons wat erin is gestopt. Wij leven en eten als westerse
mensen over het algemeen tegennatuurlijk. Wij eten meestal geen
‘levend’ voedsel meer, maar eten en drinken dood voedsel en water. Wij
ademen geen ‘levende’ lucht meer in met voldoende zuurstof, maar
sterk vervuilde lucht. etc. Er is een heel interessant boek uitgegeven
door K en C van Huffelen, met als titel: ‘Worden wij wandelende chip
knips?’ In het boek staat o.a. het volgende: Het lijkt erop dat de
informatie over de Codex doelbewust ondoorzichtig wordt gehouden.
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Niemand in het Euro Parlement, behalve dhr Staes, heeft werkelijke
kennis van de Codex. De Codex is een complex onderwerp dat deel
uitmaakt van een stelsel van manipulaties, met als ultieme bedoeling:
het bevoordelen van de economische grootmachten. Een goed boek
hierover schreef epidemioloog David Michaels, ISBN 9778-0-19530067-3.
Er worden door de grootmachten gewetenloze
wetenschappers ingehuurd om onder het grote publiek twijfel te zaaien.
Via de Codex wil men de consument geheel onder controle krijgen. In
de Middeleeuwen lukte het de kerk en de adel om de mensen tot
lijfeigenen te maken. Daarvoor is in onze eeuw een nieuw juk bedacht,
o.a. het juk van Monsanto en Cargill. Bekijk op Yuo Tube het filmpje:
The World According to Monsanto. En: www.gentechvrij.nl
Met het gidsboekje van Corinne Gouget: ‘Wat zit er in uw eten?’, kom
je tot de ontdekking dat je in de supermarkt niet moet zijn voor
verantwoord en gezond voedsel.
Belofte: Brood en water gewis!
Jesaja 33:16 Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der
steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem
gegeven, zijn wateren zijn gewis.
De Codex van JHWH aan ons voorgehouden beoogt ons welzijn, zoals
in Exodus 15:26
En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem van JHWH uws Gods
horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot
Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de
krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik
ben JHWH, uw Heelmeester!
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Dit wordt de ingang van de ‘Doomsday-seedbank’ in
Svalbard, een eiland bij de Barents Zee, van Noorwegen.
Bill Gates , Warren Buffett, de Rockefeller Foundation,
Monsanto en andere multinationals investeren miljoenen in
de bouw van deze zaadbank. Wat verwachten zij?

