Hoe krijg je eindelijk rust in je hoofd? (video)
Dinsdag, 04 september 2018 23:20

Mensen voelen zich prettig als het relatief rustig is in hun hoofd en ze niet tot wanhoop
worden gedreven door rond malende hersenen.
De medische wetenschap weet hier wel raad mee, want er zijn talloze gepatenteerde
chemische middelen die een zombie van je maken, maar dat is nu net weer wat je niet wilt.

Van alle onderdelen waaruit een menselijk lichaam bestaat, zijn de hersenen ongetwijfeld
één van de belangrijkste. Het laatste wat je dan ook wilt is dat er een soort storm in je hoofd
woedt.
Maar, wat je zeker niet wilt is dat men je volpropt met psychotrope medicijnen om zo te
proberen die broodnodige rust in je hoofd te forceren. Echter, meer en meer wordt uit
wetenschappelijke onderzoeken duidelijk dat er een volkomen natuurlijke manier is om die rust
in je hersenen te creëren.

De laatste jaren blijkt keer op keer dat de cannabinoïden van de cannabisplant fantastische
eigenschappen bezitten voor het helen van allerlei stoornissen in het menselijk lichaam en het
lijkt alsof we pas aan het begin staan van vele ontdekkingen die nog zullen volgen.

Bekend is uit jarenlange gebruikerservaringen dat de cannabisplant heel goed werkt bij het
genezen van allerlei kwalen, maar nu de cannabisplant is (her)"ontdekt" door de farmaceutische
industrie en zij druk in de weer zijn om gepatenteerde synthetische klonen van de plant te
maken
, komen er ook steeds meer wetenschappelijke
onderzoeken.

En de onderzoeken die worden gedaan bevestigen alleen maar wat wij allemaal allang wisten.
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Zo vonden wij op een website die zich bezighoudt met het publiceren van recente
wetenschappelijke onderzoeken
volgende:

het

Een dosis cannabis extract (cannabidiol) verbetert de breinfunctie van mensen die aan
psychoses leiden, meldt een nieuwe publicatie in JAMA Psychiatry. Welke dosis CBD werd er in
het onderzoek gebruikt?

Het extract kan een “ideale behandeling” zijn bij psychoses. De nieuwe studie werd uitgevoerd
door wetenschappers van King’s College London, en werd geleid door Sagnik Bhattachryya,
KCL’s Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience.

De motivatie voor het onderzoek was dat de huidige behandeling van psychoses gebaseerd is
op medicijnen die in de jaren ’50 van de vorige eeuw ontdekt werden, en helaas niet voor
iedereen werken.

Cannabidiol (CBD) staat al bekend om de antipsychotische effecten. Zo liet een 6-weekse
klinische test
zien dat het psychotische symptomen verlicht in combinatie met antipsychotica. Een
4-weekse test
toonde dat het bestanddeel net zo effectief is als de traditionele medicijnen tegen psychoses.

Een psychose wordt als volgt omschreven in de Wikipedia :

Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij de patiënt gedurende een zekere
periode het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is.

Moet je je voorstellen dat een eenvoudige plant in staat is om mensen die volledig de weg kwijt
zijn, weer op het rechte spoor te krijgen. En dat zonder één enkele chemische toevoeging,
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zonder één enkele bijwerking en bovendien nog eens spotgoedkoop, vergeleken bij de
gepatenteerde synthetische medicijnen die bovendien een scala aan gevaarlijke bijwerkingen
met zich meebrengen.

Een ander probleem dat ook te maken heeft met de hersenen is epilepsie. Het komt voor bij
zowel mens als dier en ook beiden reageren verbluffend goed op CBD.

Een klein deel uit een eerder artikel waar je de fantastische werking in de praktijk ziet.
Over die laatste categorie gaan we het vandaag hebben en wel over een hond met
epilepsie.
Epilepsie is een redelijk vaak voorkomend neurologisch probleem bij de hond. De
aandoening gaat gepaard met min of meer heftige epileptiforme aanvallen. Deze aanvallen
kunnen een behoorlijke impact op het gezin hebben.
Epilepsie is een aandoening waarbij er herhaaldelijk toevallen optreden. De frequentie kan
variëren tot eens in de zoveel jaar tot enkele weken of zelfs dagen. Bij een epileptische aanval
vindt een ontsporing van de elektrische hersenactiviteit plaats. Dit leidt uiteindelijk tot een soort
ontlading in de hersenen dat zich uit in de uiteindelijke epileptische aanval.
Net zoals bij mensen krijgen ook honden allerlei chemische medicijnen voorgeschreven waar
ze niet beter van worden, maar die wel weer de bekende bijwerkingen hebben.
De laatste jaren zijn er heel wat voorbeelden verschenen van mensen die een epileptische
aanval hadden en CBD namen, waarna de symptomen eigenlijk onmiddellijk zo goed als
verdwenen.
Dus, wat er gebeurt er wanneer je een hond die een toeval krijgt CBD toedient?
Het resultaat daarvan is te zien in de onderstaande video, waarin een hond in de
Amerikaanse staat Ohio CBD krijgt
met als resultaat dat zijn aanval binnen een minuut stopt.
Wat je kunt concluderen na al het bovenstaande is dat CBD de ideale substantie lijkt om
gewoon rust in je hoofd te creëren, hetgeen wordt bevestigd door het volgende, afkomstig uit
een ander artikel:
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De onderzoekers uit China zeggen verder dat er is aangetoond, zowel binnen als buiten het
lichaam, dat CBD een scala aan helende eigenschappen bezit. Het werkt bij een depressie, is
angstverminderend, het remt ontstekingen, stimuleert het immuunsysteem en heeft neuro
beschermende eigenschappen.
Verder zeggen ze dat er meer en meer bewijs komt dat CBD positieve eigenschap bezit om
mensen met een degeneratieve ziekte te behandelen. Alzheimer en Parkinson zijn hier
voorbeelden van.

Voor mensen met bovenstaande ziektes/klachten is CBD natuurlijk een heel goed middel om te
gebruiken, maar ook voor mensen die niet ziek zijn, is het een perfect middel om je brein wat
rust te geven en tevens preventief werkzaam in de achtergrond als bestrijder van ontstekingen,
de onderliggende oorzaak van bijna iedere ziekte op aarde .

En als je CBD neemt, gebruik dan de rauwe versie, waar alle cannabinoïden, behalve THC, nog
in zitten. De natuur heeft niet voor niets ongeveer 100 cannabinoïden in een bepaalde
samenstelling in die plant samengebracht.

Mensen die een goede kwaliteit rauwe CBD willen, kunnen nog gebruik maken van de Orjana
aanbieding en de 10 ml Orjana CBD olie kopen met tien procent korting. De aanbieding is nog
geldig tot en met middernacht woensdag 5 september 2018. Voer bij het afrekenen de code
broodjeaap10 in en laat je lichaam en geest kennismaken de helende werking van deze
magische plant.
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