Zo wordt de natuur bij ons weg gekaapt
Vrijdag, 25 mei 2018 23:27

De natuur is ongeveer het laatste dat nog niet door de machthebbers is geconfisceerd
zoals ze dat met alle andere dingen hebben gedaan.
Maar, dat duurt niet lang meer, want ze pakken de natuur, voegen er “iets” aan toe,
patenteren dit en hebben een prachtig verdienmodel, pardon geneesmiddel.

Op verschillende plaatsen in de alternatieve media zag je de afgelopen week jubelende
artikelen over een nieuw medicijn.
Een medicijn, gebaseerd op de cannabisplant, dat geweldig zou werken bij epilepsie patiënten
en dat nu, hoera, bijna is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (Food and Drug
Administration).

Het product heet Epiodolex en wordt geproduceerd door het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals.
De alternatieve media zien dit alles als een doorbraak, want een FDA goedkeuring is heel
belangrijk, want dat betekent dat de mainstream artsen dit middel ook zullen gaan voorschrijven
en dus hebben veel mensen er voordeel van.

Epiodolex is in feite gewoon CBD olie. Voor 99 procent bestaat het product uit CBD, het
bekende niet psycho actieve bestanddeel van de cannabisplant. Dan voegen ze er voor die ene
procent wat anders aan toe, maakt niet uit wat en gaan het product uitgebreid testen op
epilepsie patiënten. En wat denk je? Het werkt fantastisch.

Dat is iets dat wij natuurlijk al heel lang weten en daarom adviseren wij mensen die lijden aan
epilepsie al jarenlang om CBD te gebruiken.
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De levensgevaarlijke ontwikkeling die je hier ziet is dat een groot farmaceutisch bedrijf
simpelweg de natuur bij de mensen weghaalt, een bepaald element toevoegt aan een natuurlijk
product, dan hier een patent op aanvraagt om vervolgens het product voor veel geld te slijten
aan de medische industrie. En denk je werkelijk dat een flesje Epiodolex minder dan drie
tientjes gaat kosten zoals de uitstekende kwaliteit CBD olie van Orjana?

Ongeveer twee jaar geleden zagen we in Amerika al de eerste tekenen al dat CBD gekaapt
ging worden door de grote farmaceutische bedrijven., waar we toen het volgende over
schreven:

Er zijn enkele grote farmaceutische bedrijven die de FDA hebben laten weten dat ze onderzoek
doen naar CBD als mogelijk medicijn waar ze straks een goedkeuring voor willen.
Aangezien CBD wordt onderzocht door de farmaceutische bedrijven krijgt het binnen de FDA
een speciale status, namelijk “wordt onderzocht als nieuw medicijn”. Zij noemen dat in het
Engels "new drug application" (NDA).
Omdat CBD de NDA status heeft, mag het niet langer worden verkocht als supplement.
Zo zegt de FDA op hun eigen website:
Als een stof, zoals CBD, is goedgekeurd voor onderzoek als mogelijk nieuw medicijn en er zijn
daarvoor klinische onderzoeken gestart en er is bekendgemaakt dat die onderzoeken gehouden
zullen worden dan vallen producten die een dergelijke stof bevatten buiten het kader van
supplementen.

Vanaf begin 2017 is CBD in Amerika nu geclassificeerd als een gevaarlijke drug en dit soort
processen zal steeds verder gaan zodat ook straks in Europa CBD verboden zal worden. Op dit
moment is het nog helemaal legaal, maar gezien de ontwikkelingen houden we ons hart vast.

Kortom, het is voor de vrije mens die de natuur liefheeft een ontzettend slechte zaak dat GW
Pharamceuticals goedkeuring gaat krijgen voor haar product.
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Wat al die jubelberichten in de alternatieve wereld ook niet vermelden is dat GW
Pharmaceuticals
een samenwerkingsverband heeft met,
jawel, Bayer
. Verder zijn ze ook behoorlijk actief op het gebied van medicinale wiet en doen dat in
samenwerking met een Nederlands farmaceutisch bedrijf dat op haar beurt weer samenwerkt
met
de grootste hashdealer van ons land
, de overheid.

In July 1998, GW Pharmaceuticals collaborated with HortaPharm B.V., a cannabis research and
development corporation based in Amsterdam, The Netherlands,[9] founded by two expert
horticulturists from California, Robert Connell Clarke and David Paul Watson, also known as
'Sam the Skunkman'. HortaPharm grew medicinal strains for the Dutch government.

Hoog tijd om wakker te worden en te beseffen dat als we dit allemaal laten gebeuren, er straks
geen natuurproducten meer te krijgen zijn, omdat ze allemaal door toepassing van een
bepaalde formule worden gepatenteerd.

Gelukkig is CBD nu nog vrij verkrijgbaar en misschien is het een goed idee om dan ook nu te
profiteren van een Orjana weekaanbieding: bestel 2 flesjes Orjana CBD olie van 30 ml en krijg
er een flesje van 10 ml Orjana CBD olie gratis bij. Je hoeft verder geen speciale codes in te
voeren bij het bestellen. Bij iedere 2 flesjes van 30 ml Orjana CBD olie wordt gratis een flesje
Orjana CBD olie van 10 ml bijgevoegd. Deze actie is geldig tot en met zondag 3 juni 2018.
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