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Jeg husker godt en reklame film fra da jeg var gnager (les liten gutt), Neutrasweet! I minst et år pågikk det en kampanje for denne merkelige tingen Neutrasweet, smilende jenter og hoppende glade menesker som var i parken og spiste is.. Daglig ble jeg bombandert med reklame. Jeg ville ha denne Neutrasweet! men jeg fikk det ikke fordi det var ikke et produkt jeg kunne kjøpe! Det var et søtningsstoff !?? Dessuten tror jeg ikke det var godkjennt i Norge heller på den tiden fordi ingen produkter inneholdt Neutrasweet... Næringsmiddeltilsynet (som det het den gangen) ville nok ikke godkjenne det.. But that was the good ol days!

Neutrasweet går nå under ASPERTAM, E951eller bare «inaktiv ingredient» -hehe ja inaktiv ingridient er faktisk aspertam.. Stoffet er omtrent 200 gongar søtare enn sukker, og mykje brukt i lettprodukt som brus, sukkerfrie godsaker, is og tyggegummi og når jeg her om dagen oppdaga at det var aspertam i pottisen min ble jeg ganske sjokka.. Ja! fordi jeg hadde allerede spisst opp hele posen!¤#!!. Jeg trodde det jeg kunne unngå denne giften ved å ikke drikke lett (eller mindre sukker) brus.. men der tok jeg feil! Aspartam er et dipeptid som består av de to aminosyrene asparagin og metylert fenylalanin. I kroppen brytes aspartam ned slik at metanol (tresprit) blir frigitt og blir så omdannet til formaldehyd, maursyre og diketopiperazin.

Jaha.. så hva er det med dette stoffet som gjør en stakkars man får sjokk? Jo stoffet er farlig! Jepp! dokumentert nord og ned farlig! Det er ikke som genmanipulert mat som man tror kan være farlig, men man vet ikke fordi det ikke er gjort noen langtids studier (en sidesving! anderledes landet Sveits har akkuratt inført total forbud mot GM mat, makt eliten er litt sure på Sveits nå).. Men ASPERTAME er dokumentert FARLIG! Selv Pepsi og Coca sine egne raporter fra begynnelsen av 1980 tallet dokumenterte at aspertam ikke var særlig trygt.

Farlig? Vel det kommer jo litt an på (hehe): Dr. Ralph Walton fra Northeastern Ohio University, som gikk igjennom 164 medisinske studier, der 74 studier var sponset av ulike firmaer tilknyttet industrien rundt aspartam. Ingen av de sponsete studiene fant noe negativt med aspartam, mens 83 av 90 (92 prosent) av de usponsete studiene viste en eller flere bivirkninger med aspartam. 

Blant de uønskede virkninger av aspartam er følgende nevnt:
kan øke utskillelsen av insulin og dermed senke blodsukkeret
kan føre til kreftsvulster i hjernen
kan føre til død
forverring av psykiske ubalanser.. (I tilfeller der barn dreper barn vurderes alltid aspertam)
forstyrrelse av signalstoffer i hjernen/sentralnervesystemet
økt sjanse for hodepine
økt sjanse for firbromyalgi
økt sjanse for MS
økt sjanse for Parkinsons
svimmelhet, øresus, synsforstyrrelser, depresjoner, hjerteklapp, kvalme, diaré, kløe og leddsmerter.

Aspertam er avhengighets dannende da det er liknet til dopamin!!! Dessuten er aspertam super reaktivt og reagerer med det meste av medisiner faktisk... Som igjen gir en lang lang rekke andre symptomer.. 

Høres jo ut som et stoff vi trenger i maten vår!

Så hvorfor finnes det i så mange produkter? Noen vil si; det er fordi folk vil slanke seg... Vel aspartam vil øke utskillelsen av insulin, og dermed senke blodsukkeret. Dette vil i sin tur påvirke metthetsfølelsen ved at det spises mer i etterkant, og da spesielt av karbohydratrike matvarer. Insulin er i seg selv et fettinnlagrende hormon, og dette faktum sammen med økt sultfølelse, vil kunne gjøre at aspartam kan virke fetende.
Dessuten drikker ikke tynne folk jeg kjenner lett brus, så da er den teorien ute av vinduet spør du meg!

Jo det er en grunn til at vi har aspertam i mat og drikke, og det er ganske enkelt fordi den globale eliten ønsker en syk befolkning. Sjokerede men sant. Det finnes en global elite som er ute etter å slave verdens befolkning og fjerne dems friheter. De som følger med på hva makt eliten driver med vet godt at USAs forsvarsminister (hehe forsvars) Donald Rumsfeld er en god støtte spiller. Han var med på å starte en krig basert på løgn, fikk godkjent bruk av DU (deplited uranium) i irak, tilot bruk av tortur i fengsler, satt i styret til ABB den gangen de solgte kjerne reaktorer til Nord Korea (den er jo litt ironisk da nå som han sier at vi må ta de gutta her fordi de har atomvåpen), sørget for at Monsanto Company fikk godkjenning for terminator gener i frø (bønder må nå kjøpe nye frø fra produsentene hvert år da avkom er sterilt, mere kontroll til bedriftene, mindre til bøndene).. Og ja du har gjettet riktig.. Etter at Donald var CEO i Searle (firmaet som fant opp Neutrasweet) gikk han til politikken hos Ronald R.. Dag to på jobben fikk han FDA (Food & Drug Administration) til å godkjenne aspertam! Dette mens deres egne raporter sa at aspertam uten tvil øker sjangsen for hjernesvulst. EFSA (EU) godkjennte aspertame fordi folk fra industrien satt i komisjonen. (EU er jo et verktøy av Bilderberg gruppen så ingen store overraskelser her). Og Mattilsynet i Norge sier de har tillit til EFSA så derfor er aspertame godkjennt til bruk i Norge.. Topp!

For å se på den lyse siden av saken jobbes det hardt på veldig mange fronter for å forby aspertam. Hjernekreft saksmål i NYC, Ny lovgivning i New Mexico, Britiske politikere jobber med forbud.. Her hjemme finnes det en rekke organisasjoner som jobber mot mattilsynet.. Og det er klart at det er bare et spørsmål om tid før vi får et forbud mot et stoff der alle uavhengige studier sier det er farlig..

Intill da min venn! sørg for å ikke få i deg stoffet med navn aspertam, E951eller bare «inaktiv ingredient» ! Aspertan holder seg i kroppen i ca. 60 dager.  

så kan du ikke se at få dine øyne åbnet!
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