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De natuur moet worden verbannen, want er zou geen wetenschappelijk bewijs zijn dat
natuurlijke producten werken.
Maar, wanneer de farmaceutische industrie met afgeleide producten komt die schrikbarend
duur zijn, dan opeens zou dat product wel werken.

Het is af en toe letterlijk om gek van te worden wanneer je wederom ziet hoe het publiek
wordt bespeeld en gemanipuleerd door de grote industrieën.
Met geld wordt in feite alles gekocht wat ze nodig hebben om een verdienmodel te maken voor
een product dat vele malen goedkoper, veiliger en effectiever verkrijgbaar is in de natuur.
Aangezien alles omgekeerd is in deze wereld wordt slecht nieuws verkocht als goed nieuws,
vaak ook door de alternatieve media. Enige tijd geleden kwamen er jubelende berichten dat er
door de Amerikaanse FDA eindelijk een product was goedgekeurd waar de stof CBD in voor
komt. CBD is een niet psychoactieve cannabinoïde uit de cannabisplant. De plant bevat
ongeveer 100 heilzame cannabinoïden, waarvan de psychoactieve THC en de niet
psychoactieve CBD verreweg de grootste zijn. De laatste mag bij ons dan ook vrij worden
verkocht. In Amerika niet, want daar is ook CBD ingedeeld in klasse 1, de hoogste categorie bij
de FDA die wordt gebruikt voor harddrugs zoals cocaïne en heroïne.
De reden hiervoor is simpelweg een poging om natuurlijke CBD zoveel mogelijk weg te
houden bij het publiek zodat de farmaceutische industrie afgeleide producten kan maken die
dan wél geleverd mogen worden aan de bevolking.
Zo schrijven wij al jaren over het bedrijf GW Pharmaceuticals dat onder andere een
samenwerkingsverband heeft met Bayer (
Monsanto
). Het door de FDA goedgekeurde product van GW Pharmaceuticals heet Epidiolex en wordt
gebruikt bij mensen die lijden aan epilepsie.
Epiodolex is in feite gewoon CBD olie. Voor 99 procent bestaat het product uit CBD, het
bekende niet psychoactieve 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.
Hoe goed CBD werkt bij mensen met epilepsie zie je in het volgende korte filmpje waar
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binnen enkele seconden na het toedienen van CBD de epileptische aanval bij het kind stopt.

Dus ja, Epidiolex zal ook ongetwijfeld ook positieve resultaten geven bij mensen met
epilepsie. De werkzaamheid zal ten opzichte van de meer onbewerkte en vooral niet
ge-gammastraalde beduidend minder zijn.
Dit is wat wij schreven in een eerder artikel:
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?
Het antwoord op die vraag hebben we nu.
In een artikel op een Amerikaanse website wordt verteld dat Epidiolex dan wel is goed
gekeurd, maar tevens wordt daarbij de vraag of mensen dat wel kunnen betalen. Want om een
voorraad Epidiolex voor een jaar te kopen ben je een bedrag kwijt van 32.500 Dollar.
Ter vergelijking: een jaarvoorraad van de natuurlijke CBD kost hooguit enkele honderden
euro’s. Die dure farmaceutische versie wordt in de dekking van de verplichte verzekeringen
gegooid en vervolgens moeten dan de premies dan weer omhoog en/of andere, minder
lucratieve zaken zoals vitamines, het veld ruimen .
Een andere smerigheid die in hetzelfde artikel boven water kwam, is dat Epidiolex opnieuw is
ingedeeld door de FDA en wel in klasse 5. De laagste klasse voor wat betreft substanties die de
geest kunnen beïnvloeden en hier vind je producten zoals hoestsiroop en dergelijke.
Dit, terwijl de voornaamste grondstof voor Epidiolex, CBD, is ingedeeld in klasse 1, de meest
gevaarlijke substanties. En zo wordt de natuur weggehouden bij de bevolking, kaapt de
industrie gaandeweg de volledige cannabismarkt en wordt de burger, traditiegetrouw,
kaalgeplukt.
Trap er niet in, de natuur is altijd beter en stukken goedkoper.
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