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http://surupaceanu.ro/2010/11/cum-ne-condamna-la-moarte-guvernul-pd-l Joi, 18 noiembrie 2010   Cum ne condamna
la moarte guvernul PD-L?   La 31 decembrie 2009, România a devenit, gra&#355;ie sl&#259;biciunii de caracter a
guvernului s&#259;u, semnatar&#259; a prea pu&#355;in mediatizatului Codex Alimentarius, însemnând c&#259; s-a
angajat s&#259; respecte cu o stricte&#355;e morbid&#259; toate regulile Directivei 91/414/CEE care, scurt &#351;i la
obiect, abole&#351;te accesul la hrana natural&#259;, substituindu-i produ&#351;i de sintez&#259; farmaceutic&#259;.
Rezum: Marile companii farmaceutice o vor înlocui pe mama natur&#259; iar agricultura bio va disp&#259;rea. Dintre
produsele naturiste, numai 18 vor mai fi accesibile, în vreme ce restul vor deveni ilegale, fiindc&#259; nu se afl&#259; în
Codex. Probabil c&#259;, în timp, un simplu ceai de ment&#259; va fi interzis prin lege, ca drog. Nu mai vorbim de
medicina naturist&#259; c&#259;reia îi putem spune avant la lettre adio. &#350;i mai grav e c&#259;, de&#351;i la
oribilul Codex au aderat 165 de state, România a fost primul (!!!) dintre ele care i-a pus în practic&#259; prevederile,
astfel c&#259;, începând de anul acesta, &bdquo;în&#355;elep&#355;imea&rdquo; guvernant&#259; a autorizat
fungicidele pe baz&#259; de INITIUM, o substan&#355;&#259; îngrozitor de toxic&#259; pentru organismul uman
&#351;i, bineîn&#355;eles, cancerigen&#259;. Substan&#355;a se reg&#259;se&#351;te, de altfel, printre cele 7
readuse în legalitate, dup&#259; interzicerea unanim&#259;, în 2001, ca dovad&#259; a caracterului lor cancerigen. Ea
st&#259; deja la baza unor produse utilizate în viticultur&#259;, precum &#351;i în culturi speciale de cartofi, ro&#351;ii,
castrave&#355;i &#351;i ceap&#259;, cu toate c&#259;, se &#351;tie, intr&#259; imediat în combina&#355;ii chimice,
devine rezidual&#259; în organism &#351;i, prin urmare, cre&#351;te cu 65% rata riscului de cancer la colon! Dar
planeta pare s&#259; fi devenit neînc&#259;p&#259;toare&hellip; C&#259;ci acesta este, de fapt, adev&#259;ratul
pretext al trecerii la hrana falsificat&#259;: P&#259;mântul nu ne mai poate alimenta pe to&#355;i în mod natural! Bine
c&#259; pot gigan&#355;ii farmaceutici &#351;i c&#259; accept&#259; iresponsabilii guvernamentali care ne conduc!
Ce conteaz&#259; c&#259; murim de foame sau de mâncare artificial&#259;? Scopul scuz&#259; mijloacele iar scopul
e s&#259; disp&#259;rem cât mai mul&#355;i. Cu cât mai repede, cu atât mai bine &#351;i, f&#259;r&#259; hran&#259;
natural&#259;, f&#259;r&#259; vitamine, minerale &#351;.a.m.d, chiar cu atât mai u&#351;or. În acest proiect 
&bdquo;Consum&#259; & Dispari&rdquo; se încadreaz&#259;, de asemenea, &#351;i plantele etnobotanice care au
f&#259;cut numai anul acesta 1.300  de victime în rândul tinerilor, 7 dintre ei decedând. &#350;i asta, în condi&#355;iile
în care Legea Antidrog nu a fost promulgat&#259; de pre&#351;edinte iar Ordonan&#355;a de Urgen&#355;&#259; a
Guvernului(O.U.G) nr. 6/2010 le-a oferit comercian&#355;ilor un r&#259;gaz &ndash; unic în Europa! &ndash;  de 10
zile pentru distrugerea plantelor &#351;i substan&#355;elor stupefiante &#351;i psihotrope aflate pe lista interzis&#259;.
Îns&#259;, cum era de a&#351;teptat, la Ministerul S&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii nu a fost înregistrat&#259; nicio
cerere de distrugere a plantelor &#351;i substan&#355;elor stupefiante &#351;i psihotrope, de&#351;i, din cele 300 de
magazine de profil din &#355;ar&#259; e greu de crezut c&#259; niciunul nu a r&#259;mas pe stoc cu o parte din
produse la momentul apari&#355;iei OUG 6/2010: &bdquo;nu au existat cereri de distrugere din partea persoanelor
juridice autorizate s&#259; de&#355;in&#259; plante, substan&#355;e &#351;i preparate stupefiante &#351;i psihotrope
referitoare la plantele &#351;i substan&#355;ele prev&#259;zute de OUG 6/2010&rdquo; &ndash; m&#259;
informeaz&#259; scurt Direc&#355;ia de Politica Medicamentului din cadrul Ministerului
S&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii, ca urmare a datelor solicitate de mine anterior. S&#259; nu ne mai mir&#259;m,
a&#351;adar, nici de Codex Alimentarius, nici de faptul c&#259; plantele etnobotanice sunt ap&#259;rate de lege (ca
orice substan&#355;&#259; toxic&#259;, ele devin, în logica asta, absolut benefice) &#351;i s&#259;
a&#351;tept&#259;m resemna&#355;i ziua în care vom face dispera&#355;i trafic cu usturoi în amintirea unei
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normalit&#259;&#355;i de mult VÂNDUTE.
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