
Αν νοµίζεις ότι αυτό που τρως στα MD είναι « κιµάς σόγια » ή κρέας αλόγου, αφού διαβάσεις αυτά που 
ακολουθούν, θα ευχόσουν να είχες φάει τον υγιεινό «κιµά σόγιας» και το µη τοξικό κρέας αλόγου.  
   
Σύµφωνα µε πηγές εξουσιοδοτηµένες από το πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν, προέκυψε πρόσφατα, ότι το κρέας που 
χρησιµοποιούν τα  για τα Χάµπουργκερ, προέρχεται από τεράστια «ζώα», χωρίς πόδια 
και κέρατα, τα οποία τρέφονται µέσω συνδεδεµένων σωλήνων στα στοµάχια τους 
και  που στην πραγµατικότητα δεν έχουν κόκαλα, αλλά µικρούς χόνδρους που δεν 
αναπτύσσονται ποτέ.  
   
Όποιοι τα έχουν δει, διαβεβαιώνουν ότι είναι πολύ αντιπαθή πράγµατα, διότι πέρα από το ότι παραµένουν ακίνητα 
για όλη τους τη «ζωή», δεν έχουν µάτια, ούτε ουρά και σχεδόν δεν έχουν τρίχωµα (!), στην πραγµατικότητα τα 
κεφάλια τους έχουν το µέγεθος της µπάλας του τένις και το µόνο που διαφαίνεται είναι αυτό που τους έχει  
µείνει για «στόµα» .  ∆ηλαδή δεν έχουν αυτά τα οποία δεν µπορούν να µετατραπούν σε τροφή, τα άχρηστα για τις εταιρείες fast food.  
   
Η γενετική παραποίηση την οποία έχουν υποστεί, τα έχει µετατρέψει σε άψυχα αντικείµενα µε τροµακτική 
ζελατινώδη εµφάνιση .  
   
Όταν η κυβέρνηση προσπάθησε να τους αναγκάσει να αποσύρουν τις ανακοινώσεις τους που λένε ότι τα 
χάµπουργκερ τους έχουν βάση βοδινό κρέας, δικαιολογήθηκαν λέγοντας ότι στα λατινικά «βάση βοοειδών»  
σηµαίνει ΠΡΑΓΜΑ, και ότι παράγουν κρέας ΠΡΑΓΜΑ, οπότε ναι, µπορούν να λένε ότι το κρέας που 
χρησιµοποιούν έχει ΒΑΣΗ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ.  
Παρόλο που το  επιχείρηµά τους δεν στέκει και είναι αρκετά δόλιο, η Οικονοµική δύναµη είπε ότι το 
προσυπογράφει, αφού δωροδοκήθηκαν πολλοί άνθρωποι, σε διαφορετικές θέσεις, σε πολύ υψηλά κυβερνητικά 
κλιµάκια. Για αυτό το λόγο έχει την πολυτέλεια να ανακοινώνει ότι αυτό που βάζουν στα χάµπουργκερ είναι 100% 
κρέας που έχει ΒΑΣΗ ΒΟΟΕΙ∆Η, δηλαδή κρέας «ΠΡΑΓΜΑ», εκείνων των πραγµάτων που ξέρουν ότι αφήνουν 
να µεγαλώνουν σε ψευδό-στάβλους και µε ∆ιαδικασίες αµφιβόλου ηθικής.  
   
Αλλά ΠΟΤΕ δε θα δείτε να υπάρχει καµία επεξήγηση ή ανακοίνωση όπου να λένε ότι το κρέας που χρησιµοποιούν 
είναι «Βοοειδών», που είναι η κατάλληλη ονοµασία για τον γενικό καθορισµό των ταύρων και των αγελάδων. Το 
χειρότερο από όλα αυτά, δεν είναι ότι  χρησιµοποιούν τη γενετική παραποίηση για να διατηρήσουν µεγαλύτερη την 
παραγωγή, αλλά ότι αυτό το κρέας, έχει έµµεσες επιπτώσεις στην υγεία.  
Οι ουσίες και οι τοξίνες που αναπτύσσουν τα «ΠΡΑΓΜΑΤΑ» που εκτρέφουν, προκαλούν µε το πέρασµα του  
χρόνου µη αναστρέψιµες ζηµιές στην υγεία.  
   
Αν νοµίζατε ότι αυτό το κάνουν µόνο τα MD, πρέπει να ξέρετε ότι τα χάµπουργκερ των MN και των MP , γίνονται από 
τα περισσεύµατα της παραγωγής των ____(παρακάτω θα διαβάσετε το σηµείωµα σχετικά µε τα ___, και θα     µάθετε την 
ποιότητα «φαγητού» που µας πουλάνε).Τα πρώτα αποτελέσµατα λοιπόν, φαίνονται την εποµένη που έχετε φάει 
χάµπουργκερ των MD. Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, υφίστανται δυσπεψία και  
κολίτιδα. Αρχικά φαινόταν ότι αυτά τα συµπτώµατα δεν ήταν ύποπτα αλλά µε το πέρασµα του χρόνου, η ΜΗ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ των έµµεσων  επιπτώσεων είναι ευδιάκριτη.  
Είναι ένα φαινόµενο παρεµφερές µε αυτό του AIDS,Εφόσον επωάζεται και παραµένει κρυµµένο για πολλά 
χρόνια, µέχρι τη στιγµή που λίγο λίγο φανερώνει τις κακοήθεις επιπτώσεις του.  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
Παρόλο που δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, σε µέρη όπως τον Καναδά, την Αυστραλία και φυσικά τις ΗΠΑ, 
έχει γνωστοποιηθεί από επιστήµονες ειδικευµένους στο αντικείµενο, ότι η νόσος του Αλτσχαϊµερ σχετίζεται µε 
την κατανάλωση χάµπουργκερ των MD, όπως και άλλες ασθένειες των οποίων η προέλευση δε σχετίζεται µε άλλες  
αιτίες. Όπως διαπιστώνετε, όλα αυτά είναι εξαιρετικά δυσάρεστα, και για αυτό το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό όλοι 
να µάθουν, τι ποιότητα «φαγητού» µας προσφέρουν σε αυτά τα µέρη. ∆εν θα επιτρέψουµε να µας πουλάνε κάτι που 
δεν είναι αυτό που λένε. Μόνο µε την πίεση θα µπορέσουµε να προκαλέσουµε να χρησιµοποιούν αληθινό κρέας 
βοδινού και όχι κρέας «ΠΡΑΓΜΑ».  
   
Και το KENT; Τα K__ έχουν εδώ και χρόνια ξεφύγει από την παράδοση.  
Πολλοί είναι οι άνθρωποι που τρώνε στα K__ µε θρησκευτική ευλάβεια.  
∆εν ξέρουν όµως τι πραγµατικά τρώνε. Κατά τη διάρκεια µιας πρόσφατης έρευνας για τα K__ που έγινε στο 
πανεπιστήµιο του Νέου Χαµσαϊρ, ανακαλύφθηκαν ορισµένα ενοχλητικά γεγονότα. Πρώτα από όλα  
παρατηρήθηκε ότι η εταιρεία άλλαξε το όνοµά της. Από K_____(Τηγανιτά Κοτόπουλα  Κ___) έγινε K__.  
Μπορεί κάποιοι να πουν, Ε και; Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν λόγω του τρόπου παρασκευής «F__»(τηγανιτά).. ∆εν 
είναι όµως αυτό. Ο λόγος που µετονοµάστηκε σε K__ είναι γιατί δεν µπορούν να  χρησιµοποιήσουν τη λέξη 
«CHICKEN». Γιατί; Τα K__ δε χρησιµοποιούν «αληθινά κοτόπουλα».  
   
Χρησιµοποιούν γενετικά παραποιηµένους οργανισµούς. Αυτά που αποκαλούν  
«κοτόπουλα» διατηρούνται ζωντανά µέσω διασωληνώσεων στο σώµα τους που  
διοχετεύουν αίµα και θρεπτικές ουσίες στη δοµή τους. ∆εν έχουν ράµφη, φτερά ούτε πόδια . Η δοµή τους έχει περιοριστεί 
δραµατικά ώστε να περιέχει µόνο κρέας. Αυτό είναι πολύ καλό για τα K__ εφόσον δεν έχουν  
 µεγάλο κόστος παραγωγής. ∆εν χρειάζεται να τα ξεπουπουλιάζουν, ή να  
αφαιρούν ράµφος ούτε πόδια.  
Η κυβέρνηση τους υπέδειξε να αλλάξουν όλα  τα µενού τους έτσι ώστε να µην αναφέρεται πουθενά η λέξη 
«κοτόπουλο».  
Αν προσέξετε θα το παρατηρήσετε. Ακούστε και τις διαφηµίσεις τους.  
Εγγυώµαι ότι δε θα δείτε ή θα ακούσετε τη λέξη «κοτόπουλο». Είναι ένα θέµα αρκετά ενοχλητικό.  


