
Kodeks Alimentarius 
 
 
(povzetek iz knjige avtorjev Chrisa Thomasa in Dave Morgana – Project Human Extinction, 
The ltimative Conspiracy)  
 
Kodeks Alimentarius je ime določenih mednarodnih standardov, ki jih razvija komisija, ki je 
bila ustanovljena leta 1963. Komisijo sponzorirata Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) in Združeni narodi (UN).  
 
Njen cilj je “povečevanje oz. zaščita zdravja na svetovni ravni.” Komisija trdi da to počne z 
urejanjem uporabe prehranskih dodatkov in določanjem vsebnosti vitaminov in mineralov, ki so 
lahko vsebovani v hrani.  
 
V resnici ne gre za nič drugega kot za prevzem nadzora nad celotno oskrbo s hrano, 
naravnimi in zeliščnimi zdravili ter vitaminskimi in mineralnimi dodatki, s strani 
velikanskih mednarodnih družb.  
 
Smernice so razširjene na zajeten dokument, kateri, če bo uzakonjen, bo pomoril milijone 
ljudi po vsem svetu – to ni pretiravanje, to je namen tega dokumenta!  
 
Če ta dokument poznate, ste seznanjeni s tem kar prihaja.  
Boste svojo usodo (zopet) predali, zaupali vaši vladi.  
Ime Kodeks Alimentarius pomeni ''prehranski kodeks'', prvič spisan v Avstro-Ogrskem imperiju 
leta 1893 kot način standardizacije kvalitete hrane.  
 
Kot svetovne smernice so leta 1962 ta dokument za zaščito potrošnika prevzeli Združeni 
narodi (UN). Vendar pa so se leta 2003 stvari spremenile!  
 
Od leta 2002 je komisija Kodeks Alimentarius skrivno spremenila svojo vlogo v mednarodno 
zaščitno organizacijo, ki naj bi “zaščitila potrošnika in javno zdravje.”  
Pod krmilom industrije je skrivni namen novega kodeksa postal povečanje dobička 
globalnih ''uničevalcev'' za kontrolo sveta preko hrane.  
 
Najbolj dominantna država za tem kodeksom so Združene države Amerike. Njihov  osnovni 
namen je koristiti interesom velikih mednarodnih farmakoloških, letalskih, kemijskih in 
podobnih podjetij.  
 
Na zadnjem srečanju v Ženevi, Švica (30.6 – 4.7 2008), so ZDA prevzele glavno vlogo in tako 
sedaj še bolj omejujejo svobodo zdravja in nadaljujejo s širjenjem dezinformacij in laži o 
hranilih in gensko spremenjenih organizmih (GSO), medtem ko dokončujejo načrt kontrole 
prebivalstva.  
 
Nekaj iz vsebine kodeksa:  
 
- Vsi prehranski dodatki (npr. vitamini in minerali) se smatrajo kot toksični/strupeni in jih je 
potrebno odstraniti iz celotne prehrane. Kodeks prepoveduje uporabo prehranskih dodatkov 
zato, da bi tako preprečil ozdravitev vsake bolezni. 
  
- Vso hrano (vključno z organsko) se mora obsevati, da se tako izloči vsa ''toksična'' hranila. 



Postopek se je v ZDA pričel že avgusta leta 2008 z obveznim obsevanjem vse špinače in 
zelene solate. 
  
- Dovoljena hranila bodo omejena na ''pozitivni seznam'', ki ga bo razvil kodeks; vseboval pa 
bo tako ''koristna'' hranila kot fluorid, ki izvira iz industrijskega odpada.  
Medtem, ko obstaja tudi mineralni fluorid, pa se v pitno vodo že dodaja fluorid, ki je odpadna 
industrijska kemikalija in ne mineralni fluorid – obstajajo pa že načrti o obveznem fluoriranju 
ustekleničene vode.  
 
- Vsa hranila (npr. vitamini A, B, C, D, E, cink in magnezij), ki imajo pozitiven učinek na zdravje 
bodo v terapevtskih dozah določena kot nelegalna. Kodeks bo zmanjšal dovoljene doze na 
največ 15 procentov sedanje priporočene dnevne doze. Teh prehranskih dodatkov v 
terapevtskih dozah ne boste mogli več dobiti nikjer na svetu – niti na recept!  
 
- Obstajajo poteze, ki bi napravile priporočilo uporabe prehranskih dodatkov nelegalno – svojim 
prijateljem ne boste smeli niti svetovati obisk strokovnjaka za prehrano, saj bi vas zaprli. Te 
vrste informacij so zagotovo prepreka za trgovanje podjetij, ki jih kontrolira kodeks in bodo zato 
prepovedane.  
 
- Vse krave mlekarice na tem planetu bodo ''obdelane'' z gensko vzgojenim rekombinantnim 
rastnim hormonom (rBGH).  
 
- Vse živali, ki se jih uporablja za prehrano bodo ''obdelane'' z močnimi antibiotiki in eksogenimi 
rastnimi hormoni.  
 
- Večina od najbolj smrtnih in kancerogenih pesticidov, ki jih je prepovedalo 176 držav pod leta 
1991 sprejeto konvencijo v Stockholmu, bo zopet dovoljenih za uporabo v prehrani in to v 
zvišanih dozah.  
 
- V mleku bodo dovoljene toksične ravni alfa toksinov (0,5 ppb). Alfa toksin se izloča, ko 
živalska krma v skladiščih postaja plesniva – je druga najbolj znana sestavina, ki povzroča 
raka. 
  
- Uporaba rastnih hormonov in antibiotikov bo obvezna za vso živino, perutnino in vodne živali 
za prehrano ljudi.  
 
- Dovoljena bo uvedba neoznačenih gensko spremenjenih organizmov (GSO) v žitu, pri živalih, 
ribah in rastlinah.  
 
- Dovoljeni bodo povišane ravni pesticidov in insekticidov, ki so strupene za ljudi in živali.  
 
- To so glavne točke tega kodeksa in ko bo kodeks enkrat dokončan, bo pod Svetovno 
trgovinsko organizacijo (WTO) postal zakon in se bo lahko uporabljal v vsaki državi, ki je 
podpisnica (trenutno je to 153 držav) sporazuma z WTO. 
 
- in ostali, se strinjate? ‘napotki’ za ogrožanje življenj-a. 
 
Obstaja pa pot po kateri se države vseeno lahko izognejo tej zakonodaji in to je ta, da 
vsaka posamezna država zase sprejme svojo različico tega kodeksa, ki vsebuje višje 
standarde za prehranske dodatke. Vlade bodo to storile le, če bo obstajalo dovolj 
politične volje. Če  država tega ne bo storila, bo morala upoštevati-sprejeti mednarodni 
zakon Kodeks Alimentarius. Glede na to, da za tem kodeksom stojijo velika ameriška 



združenja, ki jih podpira administracija, bo kodeks postal zakon v ZDA in zaradi dogovora med 
državami istočasno tudi v Kanadi in Mehiki.  
 
To ni nekaj kar bi si nekdo izmislil. Dokument obstaja in ameriška vlada (posebno pod 
predsednikom Bushom in Obamo) poskuša ta dokument vsiliti vsem članicam Svetovne 
trgovinske organizacije (WTO).  
 
'' Kontrola prebivalstva za denar je najlažji način s katerim lahko opišemo Kodeks 
Alimentarius, ki ga učinkovito vodijo ZDA in ga prvenstveno nadzorujejo velika farmakološka 
podjetja z namenom redukcije svetovnega prebivalstva is sedanjih 7 milijard na bolj znosnih 
500 milijonov –  redukcija za ca. 93%!  
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