Coca-Cola
przekupywała
naukowców
przez
lata,
podsycając epidemię otyłości,
która ostatecznie pogorszyła
pandemię

Raport
śledczy
opublikowany
w
Public
Health
Nutrition stwierdza, że Coca-Cola prowadzi oszukańczą
naukową grupę frontową o nazwie Global Energy Balance Network
(GEBN). Ta frontowa grupa Coca-Coli twierdzi, że bada
przyczyny otyłości, ale tak naprawdę jest tylko zespołem
oszustów, wykorzystujących „naukę” do ukrycia faktu, że
przemysł napojów napędza epidemię otyłości w USA.
Wskaźniki otyłości gwałtownie wzrosły w latach 2013-2015 – w
tym samym czasie, gdy GEBN bagatelizowała rolę, jaką słodkie
napoje odgrywają w epidemii otyłości. Coca-Cola nie tylko
sfinansowała tę frontową grupę kwotą milionów dolarów, ale
starała się bagatelizować fakt, że jest głównym darczyńcą,
jednocześnie próbując zatuszować, ile przekazała.

Coca-Cola
próbuje
ukryć
swoją
operację
manipulowania Amerykanami w kwestii prawdziwych
przyczyn otyłości
Raport śledczy został przeprowadzony przez naukowców z US
Right to Know, University of Oxford, London School of Hygiene

and Tropical Medicine oraz University of Bocconi w Mediolanie
we Włoszech. Oni badali ponad 18000 stron e-maili pomiędzy The
Coca-Cola Company w Atlancie, West Virginia University i
University of Colorado. Dochodzenie wykazało, że Coca-Cola
wspierała zwartą grupę naukowców, których nazywano „rodziną emailową”.
Sieć nie próbowała poprawić zdrowia publicznego, ale zamiast
tego próbowała je defraudować, manipulując nauką, aby
wprowadzić Amerykanów w błąd co do prawdziwych metabolicznych
przyczyn otyłości. Skorumpowana sieć wielokrotnie promowała,
że brak ruchu był jedyną przyczyną epidemii otyłości, a winę
ponoszą wyłącznie Amerykanie. Sieć wielokrotnie bagatelizowała
poziom wysokofruktozowego syropu kukurydzianego (HFCS) i
substancji smakowych zawartych w napojach Coca-Cola.
Ich badania ukryły fakt, że napoje Coca-Cola są formułowane
tak, aby uzależniać klientów od napoju bez względu na poziom
cukru w napojach i jego wpływ na system metaboliczny
człowieka. Prawdziwe informacje naukowe na temat HFCS i
słodkich napojów zostały ukryte, aby chronić zyski przemysłu
napojowego.
Coca-Cola przekazała GEBN 1,5 miliona dolarów i przekazała
kolejne miliony naukowcom powiązanym z GEBN. „Coca-Cola
wykorzystywała pracowników akademickich zajmujących się
zdrowiem publicznym do stosowania klasycznej taktyki
tytoniowej w celu ochrony swoich zysków” – powiedział Gary
Ruskin, dyrektor wykonawczy US Right to Know. „To najgorszy
punkt w historii zdrowia publicznego i ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwami związanymi z akceptacją funduszy
korporacyjnych na działania w zakresie zdrowia publicznego”.
Jeden łańcuch e-maili ujawnił zwodnicze zamiary, ponieważ GEBN
próbował sprawić, by darowizny Coca-Coli wyglądały jak
fundusze od wielu uniwersytetów i osób wspierających. Naukowcy
z GEBN omówili również zasady dotyczące ukrywania kwoty, jaką
Coca-Cola wniosła do badań. Oszustwo pogorszyło się wraz ze

strategią budowania koalicji GEBN, która połączyła sieć
badawczą Coca-Coli z decydentami i urzędnikami zdrowia
publicznego.

Oszustwo Coca-Coli dotyczące otyłości przyczynia
się do pandemii COVID-19
Naukowcy, którzy odkryli ten schemat, nazywają to „najniższym
punktem w historii zdrowia publicznego”. Ich raport z
dochodzenia jest dziś jeszcze ważniejszy, ponieważ otyłość
była jedną z najczęstszych przyczyn, które doprowadziły do 
powikłań i śmierci podczas “pandemii COVID-19“.
Jeśli Coca-Cola przyczyniała się do wskaźników otyłości i
ukrywała to, to jest częścią problemu zaostrzającego
COVID-19. Kłamiąc na temat swoich napojów, oszukują opinię
publiczną, powodując szybki przyrost masy ciała, co prowadzi
do większych komplikacji związanych z infekcjami wirusowymi.
Coca-Cola dosłownie tworzy w człowieku środowisko sprzyjające
namnażaniu się wirusów. Coca-Cola przyczynia się do powstania
chronicznie chorych populacji o obniżonej odporności, która
jest wielokrotnie zatruwana każdym łykiem HFCS, ułatwiając
wirusom przejmowanie komórek, rozmnażanie się i zaostrzanie
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
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