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Deze week is bekend geworden dat de zorgpremies voor aankomend jaar opnieuw fors
omhoog gaan.
Een stijging van gemiddeld 11 procent is waanzinnig hoog en het aantal chronisch zieke
mensen in ons land gaat nu richting de 9 miljoen.

Niemand kijkt er eigenlijk meer van op als er weer een bericht verschijnt over stijgende
zorgkosten of premies om het allemaal te kunnen blijven verzekeren.
De zorgpremie bedraagt nu gemiddeld 1.290 euro; d it gaat in het nieuwe jaar gemiddeld
1.432 euro worden, een stijging van 142 euro gemiddeld per jaar. Dat is een stijging van maar
liefst ruim 11 procent en dat is fenomenaal.
Als je prijsstijgingen krijgt van 11 procent dan heb je of last van een gierende inflatie of er is
ergens iets goed mis.
En als we het over dat laatste hebben dan komt natuurlijk de overheid prominent in beeld. Zij
denken ermee weg te komen om de diefstal, genaamd BTW, per 1 januari aanstaande met
maar liefst 50 procent te kunnen verhogen op essentiële levensbehoeften van mensen.
Zo zullen alle voedingsmiddelen slachtoffer worden van een 50 procent verhoging van BTW,
inclusief alle voor mensen broodnodige zaken zoals groente en fruit. Het is heel geniepig wat ze
in Den Haag hebben geflikt. Een verhoging van het “lage” BTW tarief van 6 naar 9 procent klinkt
als niet heel erg veel, maar het is wel een verhoging van maar liefst 50 procent. De BTW op
zich is al diefstal die ooit als tijdelijke maatregel werd ingevoerd, maar een verhoging daarvan
met 50 procent is het toppunt van criminaliteit te noemen.
Wij schreven daar al eens over:

Nederland voerde een omzetbelasting als zodanig in 1934 in, midden in de crisistijd van het
decennium vóór de oorlog. De bedoeling was met de opbrengst de gevolgen van de crisis tegen
te gaan. De toenmalige regering stelde ook dat het om een tijdelijke belastingverzwaring ging.
Het succes (opbrengst) van de omzetbelasting was echter zo groot dat de plaats in het
belastingstelsel steeds belangrijker werd.
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Diezelfde overheid gaat vrolijk verder met nog verder benadelen van burgers:
De oppositie is het niet eens met het besluit van minister Bruins van Medische Zorg om
onder andere foliumzuur en paracetamol niet langer te vergoeden vanuit de basisverzekering.
De minister heeft het advies van Zorginstituut Nederland overgenomen, maar daardoor krijgen
veel patiënten hogere zorgkosten. Vooral reumapatiënten kwamen in opstand tegen het besluit.
Zij stellen dat de patiënten die de middelen gebruiken, vaak al hoge zorgkosten hebben door
hun ziekte. Geschat wordt dat patiënten tussen de 80 en 150 euro per jaar kwijt zijn als ze de
middelen zelf moeten aanschaffen.
Het zal niemand verbazen dat de plannen toch worden doorgevoerd en wanneer je alle
bovenstaande zaken bij elkaar optelt dan weet je dat je als burger volgend jaar meer dan ooit
zult betalen aan “het zorgsysteem”.
Bovenop de sterk verhoogde zorgpremie betalen mensen dan natuurlijk ook nog eens het
eigen risico van 385 euro op het moment dat ze ergens gebruik maken van dit "zorgsysteem".
Het is crimineel dat de burger door "hun" overheid wordt gechanteerd, afgeperst en verplicht te
betalen aan een systeem wat er niet op is ingericht hen beter te maken, ondanks dat ze dat wel
beweren.
We betalen en betalen, maar beter worden doen we niet. Het aantal chronisch zieke mensen
stijgt nog steeds en de laatste cijfers die wij kunnen vinden laten zien dat we nu al bijna 9
miljoen chronisch zieke mensen i
n dit land hebben. Een beter bewijs dat we belogen worden lijkt ons niet te bedenken.
Met het soort bedragen dat burgers hier betalen voor medische zorg, zou je een blakend
gezonde bevolking verwachten. Maar nee, onze samenleving bestaat volgens de cijfers uit
zieke, zwakke en misselijke mensen.
Mensen worden steeds zieker en gaan steeds meer betalen. Dat is wat er jaar na jaar na jaar
gebeurt en bij bijna niemand gaat er een lampje branden. Terwijl inmiddels de farmaceuten niet
eens meer verbergen en doodleuk en publique verkondigen dat het ze gaat om de winst, de
aandeelhouders en zeker niet in de eerste plaats om de gezondheid van de patiënt.
Dit is het gevolg van een zorgsysteem dat functioneert zoals iedere grote industrie. Er moet
omzet worden gedraaid, veel omzet, zodat er aan het eind van het jaar geld overblijft voor de
aandeelhouders. Omzet bestaat uit zieke mensen; gezonde varianten hebben geen waarde
want daar valt niets aan te verdienen.
Wij als bevolking worden letterlijk uitgemolken en klaargestoomd als levende grondstof voor
de alsmaar groter wordende medische industrie. Een medische industrie die er niet op is gericht
om mensen beter te maken, maar om mensen zolang mogelijk in het zorgsysteem te houden.
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Hoe het systeem werkt wordt ook pijnlijk duidelijk gemaakt door een medewerker die jarenlang
in dierenklinieken werkte. Het gaat hier over dieren, maar het systeem is gelijk aan hoe het er
met mensen aantoe gaat. Uit een eerder artikel:
"Mijn ervaringen in de dierenklinieken waar ik heb gewerkt is dat ongeveer 15 procent van het
inkomen van die klinieken afkomstig was uit vaccinaties en 65 procent voor het behandelen van
ziektes die het gevolg zijn van vaccinaties. Want, wanneer jouw hond een chronische ziekte
ontwikkelt na een vaccinatie, dan is dat een levenslang inkomen voor de kliniek. Niet zo moeilijk
dan dat zij adviseren om te vaccineren".
Trap niet in de val en neem de regie over je gezondheid zoveel mogelijk in eigen hand. Blijf
weg uit die wachtkamers en zorg dat je lichaam voldoende bouwstoffen krijgt om zelf zo goed
als alle ziektes te kunnen genezen.
Als je beseft dat zo goed als aan alle ziektes chronische ontstekingen ten grondslag liggen,
dan ben je al een heel eind. Vermijd die chronische ontstekingen door natuurlijk (biologisch) te
eten en met een grote boog om bewerkt voedsel heen te lopen.
Geef je lichaam waar nodig wat belangrijke ondersteuning en doe dat bijvoorbeeld door
gebruik te maken van de Orjana aanbieding van deze week. De Orjana biologische chlorella k
an bij de beste ter wereld worden gerekend. Door Mike Adams van Natural News is deze
chlorella als beste getest. Deze week kunnen Nibiru lezers deze bijzondere chlorella
aanschaffen met 10 procent korting door bij het afrekening de code "blijfgezond" in te voeren.
Blijf gezond en zorg dat je geen grondstof wordt voor de medische industrie.
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