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Bij het woord “medicijn” denken we in het algemeen aan genezing en niet aan het nog veel
slechter worden dan we al waren.
Wanneer je bepaalde farmaceutische medicijnen gebruikt, is dat echter precies wat er met je
gebeurt.

Het aantal mensen dat door de dokter voorgeschreven medicijnen slikt, groeit ook nog steeds
en in een land als Amerika slikt op dit moment al bijna de helft van de bevolking één of
meerdere door de artsen voorgeschreven farmaceutische medicijnen.
Meer dan 150 miljoen Amerikanen lopen met vaak experimentele medicijnen rond in hun
bloedbaan waarvan de werking nooit is aangetoond, waardoor er nog veel meer klachten
ontstaan dan dat er al waren.
Maar, wat misschien nog wel veel erger is, is dat al deze mensen werkelijk geen flauw benul
hebben dat ze zich nog slechter voelen dan voorheen, dankzij hun “medicijnen”. Wie van de
doorsnee bevolking leest écht wat voor bijwerkingen de medicijnen hebben die ze door hun
dokter krijgen voorgeschreven? Het enige wat zij meestal denken, is dat ze iets gekregen
hebben dat hen beter zal maken.
Op Natural News hebben ze een overzicht geplaatst van de meest populaire medicijnen
waar je gegarandeerd slechter van wordt in plaats van beter.
1) De griepprik
De meeste griepvaccins bevatten nog steeds een onvoorstelbare hoeveelheid Kwik
(thimerosal), Aluminium en Formaldehyde. Kwik in iedere hoeveelheid is zwaar vergif voor de
mens. Wanneer jehet injecteert in spierweefsel dan zorgt dit voor een schokeffect door het
gehele lichaam en een onmiddellijk hyper immuun respons van het centraal zenuwstelsel.
Een kwikvergiftiging kan voor heel veel gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld darm- en
ademhalingsproblemen, geheugenverlies, depressie, ADD en hartziekten.
Veel slachtoffers krijgen longontsteking, oorinfecties en bronchitis binnen enkele dagen nadat

1/3

Zes farmaceutische “medicijnen” die je direct nog zieker maken (video)
Zondag, 23 juli 2017 11:38

ze de griepprik hebben gekregen. Dit komt omdat hun immuunsysteem is verzwakt door de
kankerverwekkende stoffen in de griepprik.
2) Bloedverdunners
Bloedverdunners worden vaak geprezen als levensreddende medicijnen, maar de nieuwe
generatie van deze antistollingsmiddelen brengt een nogal fatale bijwerking met zich mee die
niet is terug te draaien. Een simpel sneetje, inclusief een kleine interne bloeding, kan fataal zijn
omdat het praktisch onmogelijk is om het bloeden te stoppen.
Trapte je net op een stukje glas toen je met blote voeten buiten liep? Je zou binnen enkele
uren kunnen sterven, simpelweg omdat je dood bloedt. (Redactie: lijnzaadolie is een goede
natuurlijke bloedverdunner)
3) Chemotherapie
Chemotherapie zou bij de wet verboden moeten worden. Wie van de doorsnee bevolking
weet dat met chemotherapie gemiddeld slechts in 2,3 procent van alle gevallen in Amerika
succes wordt behaald, terwijl de therapie in 97,7 procent van alle gevallen faalt?
Daar komt bij dat 75 procent van artsen en oncologen zelf nooit chemotherapie zouden
nemen of het aanbevelen aan één van hun familieleden. Dat zegt toch al meer dan genoeg?
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat door chemotherapie kankercellen zich juist door het
lichaam verspreiden, waardoor het in eerste instantie misschien even lijkt alsof de kanker is
overwonnen, maar deze komt veelal dodelijker terug in andere delen van het lichaam.
En wat chemo doet als geen ander is uiteraard het menselijk immuunsysteem vernietigen en
dat is nu juist wat je nodig hebt om deze ziekte met succes te kunnen bestrijden.
4) Rotavirus vaccin
Het rotavirus veroorzaakt vooral bij jonge kinderen overgeven en diarree. Het is een van de
ernstigere diarreeveroorzakers in deze leeftijdsgroep, omdat de dunne ontlasting die het
veroorzaakt zowel erg besmettelijk als hevig is en vaak ook lang aanhoudt.
Er bestaat geen gevaarlijker medicijn dan het injecteren in menselijk weefsel van combinaties
van bekende dodelijke virussen en genetisch gemodificeerde bacteriën.
Een bekend vaccin is Rotateq dat twee strengen bevat van een dodelijk varkensvirus, het
circovirus, en er is geen enkele verklaring waarom dit virus dat jaarlijks duizenden varkens in
China doodt nu een ingrediënt is voor het behandelen van diarree bij zuigelingen.
5) Benzodiazepines (kalmerende middelen)
Benzodiazepinen zijn medicijnen met een rustgevende en ontspannende werking.
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Benzodiazepine is de medische naam, andere namen voor benzodiazepinen zijn:
pammetjes,(de naam eindigt meestal op ‘pam’), merknamen als Seresta of Valium, slaappillen,
kalmeringspillen of benzo’s.
Dit zijn zeer gevaarlijke medicijnen omdat ze het centraal zenuwstelsel afremmen waardoor
je de verkeerde signalen krijgt dat je zowel geestelijk als lichamelijk ontspannen bent. Dit leidt
tot ongewenste bijwerkingen en hoe hoger de dosering, hoe intenser de bijwerkingen zullen
zijn. Al dit soort middelen zijn bovendien verslavend.
Bekende bijwerkingen zijn, geloof het of niet, toegenomen nervositeit, geïrriteerdheid,
opgefokt zijn, agressie, woede, manie, impulsief gedrag, verergerde depressie, hallucinaties en
natuurlijk toegenomen gedachten over zelfmoord. Wanneer je benzo’s neemt in combinatie met
antidepressiva zoals Prozac en Soloft, dan zijn de bijwerkingen nog veel erger.
6) Medicatie voor epilepsie
De complete reeks medicijnen die beschikbaar is voor epilepsie kunnen heel snel schade
veroorzaken aan de lever. Soms zie je het pas weken of maanden later, maar dat betekent niet
dat de beschadiging niet direct begint bij het nemen van het medicijn.
Wat schiet je ermee op om van je epilepsie af te komen als je lever daardoor wordt
beschadigd? Je kunt nu eenmaal niet zonder lever door het leven.
En juist voor dit laatste, epilepsie, is CBD olie een heel probaat middel. Zoals de vader van
Jayden ontdekte in de onderstaande video nadat ze alle chemische medicijnen hadden
geprobeerd voor hun zoon en absoluut niets werkte, tot ze CBD ontdekten.

Eigenlijk in alle bovengenoemde gevallen ben je met CBD beter af dan met de reguliere
medicatie. Deze stof die je met recht een wondermiddel voor de mens kunt noemen, werkt niet
alleen tegen epilepsie, maar is ook ontstekingsremmend en wordt ook al de nieuwe
antidepressiva genoemd
. Ook bij kanker is het een probaat middel, hoewel daar vaak de beste resultaten worden
gemeld met de olie die zowel CBD als
THC
bevat.
Hoe dan ook, CBD geeft geen enkele negatieve bijwerking en vanwege het succes en de
grote vraag, bij deze nogmaals een week lang korting voor Niburulezers op de 30ml Orjana
5% CBD olie
.
Voer bij het afrekenen code
nibcbd
in en ontvang tot en met volgende week zondag een korting van 10% procent.
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