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Zoals bekend zet de farmaceutische industrie volop in op de cannabismarkt met
synthetische varianten van de natuurlijke plant waar ze patenten op kunnen aanvragen.
Daarom vindt er nu een soort cannabis demoniseringsproces plaats in de media om mensen
weg te houden bij de natuurlijke plant, maar ongewild snijden ze zichzelf hiermee in de vingers.

Het volgende bericht &nbsp;was zaterdag te lezen:
Amerika wordt geteisterd door een golf aan overdoses door synthetische wiet. In de hoofdstad
Washington DC zijn honderd overdoses per week geen uitzondering. Hulpdiensten kunnen de
situatie amper aan. Het is het laatste middel in een lange rij drugs en een opiatencrisis die de
VS in haar greep houdt.
Hier heb je een voorbeeld van dat demoniseringsproces. De woorden wiet en opiatencrisis in
dezelfde paragraaf. Met andere woorden, wiet is een drug, is gevaarlijk en daar moet je van
afblijven.
De gevolgen van de drugs zijn dagelijks te zien op straat. Gebruikers veranderen in een soort
zombies. Ze lijken op een willekeurig moment in een coma geraakt. Ze staan of zitten met hun
ogen dicht, wiegend op de wind, of blijven tijdens het oversteken minutenlang hangen midden in
een stap.
Wat blijft hangen bij het publiek is het woord wiet. Wiet dat nu ook in verband wordt gebracht
met zombies. Wiet is nog veel gevaarlijker dan ze al dachten. Dat er voor het woord wiet
“synthetisch” staat is iets wat bij veel mensen niet eens zal registreren.
In september werd in Washington een vrouwelijke jogger zo maar, zonder motief, vermoord
door een man high van synthetische wiet. De politie wijst naar de drugs als belangrijkste
oorzaak.
En weer het woord wiet. Nu wordt het in verband gebracht met moord. Zie je wel, het is
levensgevaarlijk spul die wiet.
Het aantal doden door de drugsepidemie stijgt al jaren in de VS. In 2017 stierven er 72.000
personen aan een overdosis. Dat waren meer Amerikaanse slachtoffers dan in de gehele
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Vietnam-oorlog (58.200 doden). Zo, als er nu nog iemand niet is overtuigd van de grote
gevaren van wiet. Dit soort artikelen maakt nergens enige nuancering door te zeggen dat dit
alles helemaal niets te maken heeft met natuurlijke wiet.
De oorzaak van wat er nu gebeurt met al die slachtoffers van synthetische wiet is wederom te
herleiden naar de farmaceutische industrie:
In 2006 publiceerden enkele scheikundigen van Clemson University een onderzoek naar de
ontwikkeling van ontstekingsremmende drugs, waarvoor ze onder andere honderden
synthetische cannabissoorten maakten, waaronder een soort met de naam JWH-018.
Twee jaar later verscheen, tegelijkertijd met mephedrone, de mysterieuze, wietachtige drug
Spice op het internet. In tegenstelling tot de gebruikelijke legale alternatieven voor wiet, werden
mensen hier wel stoned van.
Toen wetenschappers Spice voor het eerst testten, ontdekten ze dat de drug niet gerelateerd
is aan de cannabisplant, maar wel JWH-018 bevatte. Dit synthetische middel werkt echter net
als wiet op de cannabinoïdereceptoren, waardoor je wel stoned wordt.
Exact hetzelfde gebeurt nu met al die chemische/synthetische varianten die nu worden
ontwikkeld door de industrie en die straks als gepatenteerde geneesmiddelen worden
voorgeschreven door je huisarts.
De industrie zal alles doen om de geneeskrachtige eigenschappen van de cannabisplant om
te zetten in een synthetisch product wat ogenschijnlijk hetzelfde effect beoogt als het natuurlijke
middel, maar wat een scala aan bijwerkingen zal hebben. Dat is in feite wat er nu gebeurt met
al die slachtoffers van synthetische wiet. Ze hebben te maken met bijwerkingen van de
synthetische wiet, net zoals patiënten straks enorm veel last zullen krijgen van alle bijwerkingen
van (nieuwe) synthetische geneesmiddelen die op de markt komen en die proberen de werking
van de cannabisplant na te doen.
Er is niets gevaarlijks aan de natuurlijke cannabisplant, sterker nog, het is waarschijnlijk één
van de beste dingen die de mensheid ooit is overkomen.
Hoe belangrijk de Amerikaanse overheid de plant vindt, blijkt uit het volgende, afkomstig uit een
eerder artikel:
Het kan verkeren, want de overheid die de afgelopen decennia het meest jacht heeft gemaakt
op gebruikers van cannabis, Amerika, heeft
zelf een patent geregistreerd
in 2003 vanwege de fantastische helende eigenschappen van deze “toverplant”.
Op de volgende afbeelding is patent te zien, met in het gele vlak de specifieke toepassingen
waarvoor men dit patent heeft geregistreerd. En dat varieert van auto-immuunziektes tot
neurologische aandoeningen zoals Parkinson en Alzheimer.
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