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ŻĄDANIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Na podstawie art 61  § 1 kpa w zw. z art 61 kpa  § 3 żądam wszczęcia postępowania w
sprawie ustalenia źródła zatrucia mojego organizmu substancją chemiczną Glifosat. 

Na podstawie art 65 § 1 kpa w razie potrzeby wnoszę o przekazanie sprawy do rozpatrzenia
właściwemu organowi.

U Z A S A D N I E N I E

   Posiadam wyniki badań potwierdzające obecność w moim organizmie szkodliwej substancji

chemicznej o nazwie Glifosat który został zarejestrowany i opatentowany jako antybiotyk w 2010

roku.  Jest  nadto  silnym chelatorem minerałów.  Glifosat  wyciąga ważne  dla  życia  minerały  z

każdej  tkanki,  z  którą  ma  kontakt.  Ma  to  odpowiednio  negatywny  wpływ  na  metabolizm

wszystkich narządów i prowadzi  do niedoboru rzadkich minerałów, takich jak mangan, kobalt,

molibden, miedź, żelazo, siarka i selen. Glifosat jest analogiem glicyny, wpływa na miejsca, w

których  wiąże  się  glicyna.  Glicyna  działa  jako  przekaźnik  neuronów,  to  oznacza,  że  jest

transmiterem, a więc wchodzi w interakcje metabolizmu komórek. Glifosat niszczy mikrobiom w

glebie  i  w  jelitach  człowieka.  Glifosat  hamuje  enzymy  cytochromu  P450  (CYP).  Enzymy  te

odgrywają ważną rolę w biologii  bakterii  jelitowych człowieka, detoksykując tzw.  ksenobiotyki.

Zakłócając detoksykację w jelitach, glifosat zwiększa działanie innych toksyn środowiskowych i

substancji  chemicznych  w  organizmie,  tak  że  mogą  one  atakować  układ  odpornościowy.

Oznacza to stan zapalny i uszkodzenie komórek. Niebezpieczne substancje mogą przedostać się

do krwi, gdzie mogą uszkodzić praktycznie każdy organ, a nawet przekroczyć barierę krew-mózg.

Mając  na  uwadze  fakt,  że  szkodliwy  glifosat  znalazł  się  w  moim organizmie  oraz  fakt  jego

szkodliwości,   żądanie  ustalenia  źródła  jego  pochodzenia  w  moim  organizmie  jest  w  pełni

uzasadnione i konieczne.

Załącznik: wyniki badań na zawartość
Glifosatu w organizmie.
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