Bevolking smeekt om ziekenhuizen open te houden (video)
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Doodzieke mensen moeten maar hopen dat er te elfder ure een koper komt opdagen voor
het failliete ziekenhuis waar zij zouden worden geopereerd.
En deze week word je weer overspoeld met propaganda om je organen in te leveren, maar
denk drie keer na voordat je dat doet.

Een ander triest dieptepunt in ons land is het volgende bericht:
Patiënten en personeel voeren maandagmiddag actie tegen de sluiting van het
Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. Zij doen dat bij het kantoor in Leiden van
zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, die zij medeverantwoordelijk houden voor het
faillissement van de zorginstellingen.
De actie wordt gesteund door de SP, die desgevraagd niet kon zeggen hoeveel mensen er
precies worden verwacht. Twee afzonderlijke petities voor behoud van de omgevallen
ziekenhuizen zijn bij elkaar ruim 25.000 keer ondertekend.
„Het is te gek voor woorden dat een ziekenhuis door zorgverzekeraars de das wordt
omgedaan”, aldus Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP. „We roepen de minister op
om in te grijpen en deze ziekenhuizen voor Amsterdam en Flevoland te behouden.”
We leven ongeveer in het meest belaste land ter wereld en de bevolking moet via een petitie
smeken of ze alsjeblieft hun ziekenhuis open willen houden. Terwijl de regering in Den Haag
van gekkigheid niet meer weet waarmee ze ons nu eens zullen belasten voor extra inkomsten,
wordt een chronisch zieke bevolking aan hun lot overgelaten en worden de binnengeharkte
miljarden euro's echt niet gebruikt om te zorgen dat de bevolking een goede gezondheidszorg
geniet.
Waarvoor zou je in 's hemelsnaam nog een overheid accepteren en daar heel veel geld voor
betalen als je zelf overal voor moet zorgen? Wat voor nut hebben die zakkenvullers voor de
bevolking? Zieke mensen die maar moeten hopen en letterlijk smeken of er misschien ergens
een koper komt opdagen voor hun ziekenhuis.
Het wordt nu echt tijd dat de bevolking zelf het heft in handen neemt en desnoods een eigen
ziekenhuis opzet via een Coöperatie en/of crowd funding. Zonder overheid, zonder
zorgverzekering en zonder farmaceutische industrie. En dat niet met een doelstelling om winst
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te maken, maar om mensen te genezen en dat zoveel mogelijk op een natuurlijke manier.
Een ziekenhuis zoals een ziekenhuis hoort te zijn en niet een medische industrie die liefst
zoveel mogelijk organen wil oogsten en transplanteren, want dat is omzet. En omzet is nodig,
want anders gaan er nog veel meer ziekenhuizen failliet. Niemand in de medische industrie
heeft ook maar enig belang bij gezonde mensen.
Veel beter is het natuurlijk om helemaal niet in een ziekenhuis terecht te komen en de beste
manier om dat te doen is, naast een goed werkend immuunsysteem, om niet al te veel
overgewicht mee te dragen en te zorgen dat je bloedvaten in goede conditie blijven. Hier kun je
nu een begin mee maken door het nieuwe Orjana PPAR drie in 1 product aan te schaffen.
PPAR 3 in 1 met chlorella Sorokiniana, DHA uit rode alg en Spirulina, van biologische kwaliteit,
zorgt ervoor dat binnenin je lichaam allerlei helende processen in werking worden gezet zonder
dat je daarvoor je complete levensstijl op de kop hoeft te zetten. Uiteraard is het wel zaak er
daarbij een zo gezond mogelijke levensstijl te proberen op na te houden.
We hebben deze week de beruchte nationale donorweek en voor diegenen die niet meer
precies weten hoe dat allemaal ook al weer werkt, een geheugensteuntje.

Wanneer je het woord doneren hoort, dan denk je aan iets nobels en moois. Over wat dit nu
allemaal in de praktijk betekent hebben maar weinig mensen enig besef.
We willen daarom iedereen aanraden om de volgende getuigenis te beluisteren van een vrouw
die al vele jaren in de medische wereld actief is geweest als operatie assistente en talloze
orgaan uitnames heeft meegemaakt, maar die pas besefte wat er werkelijk gebeurt toen haar
man een hersenbloeding kreeg.
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