De natuur door farmaceutische industrie gepatenteerd
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Je neemt een natuurlijke stof, voegt er een paar dingetjes aan toe en je hebt een product
waar je patent op kunt aanvragen.
Echter, dan moet je er wel voor zorgen dat het veel goedkopere natuurlijke product uit de
handel verdwijnt want anders ga je failliet.

Stap voor stap verdwijnt de natuur van de planken om vervangen te worden door dure
gepatenteerde producten van de farmaceutische industrie.Die industrie laat de wel
goedbedoelende bedrijven eerst de dure marketing en de reclame doen waarna ze de deur uit
worden gewerkt om vervangen te worden door farmaceutische, dure produkten.
We hebben al eerder geschreven over het middel Epidiolex van het Britse bedrijf GW
Pharmaceuticals (zij maken ook de THC houdende versie Sativex). Dit middel dat is gebaseerd
op de cannabisplant is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor behandeling tegen
epilepsie.
Meestal gebruiken farmaceutische bedrijven synthetische versies van natuurproducten, maar
in het geval van Epidiolex is dat niet (meer) het geval en is het niets anders dan gezuiverde
CBD
(lees:
ontdaan van alle andere heilzame stoffen binnen welke context/samenwerking de natuur CBD
aanbiedt) met nog wat
chemische hulpstofjes toegevoegd
zoals de kunstmatige zoetstof Sucralose die bekendstaat kankerverwekkend te zijn en
aardbeiensmaakstof, waardoor ze in staat zijn om een patent aan te vragen.
En dat is dan ook precies wat ze hebben gedaan, waarmee dus een farmaceutisch bedrijf
ontstaat dat een patent heeft op een natuurlijk product. Terwijl de wet patenten op natuurlijke
stoffen verbiedt.
Een product waar een epilepsiepatiënt maar liefst 32.000 dollar per jaar voor moet neertellen.
Wanneer je een flesje hoogwaardige CBD olie koopt van Orjana voor een paar tientjes, dan
zal die net zo goed of zelfs beter werken bij epilepsie dan Epidiolex omdat het hier de rauwe
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versie betreft rechtstreeks uit de natuur, waar bovendien ook alle andere heilzame
stoffen/cannaboïden nog in zitten. Deze stoffern werken in symbiose met elkaar en de natuur
heeft dit zo gemaakt met een duidelijke reden, dat blijkt onomstotelijk, keer op keer.
Voorbeeld; Tafelzout noemt de industrie ook gezuiverd of geraffineerd. Dat houdt niets anders
in dan dat alle contextuele natuurlijke stoffen zijn verwijderd en er een verarmd(!) produkt
overblijft wat men dan zuiver noemt. Tafelzout daar krijg je een hoge bloeddruk van omdat de
missende stoffen uit je lichaam worden gehaald om het verarmde zout weer compleet te
maken zodat je lichaam weet wat het ermee aan moet. En dus onttrek je nutrienten uit je eigen
lichaam in plaats van het te voeden. Compleet en natuurlijk zout daarentegen zoals Keltisch of
Himalaya, in z'n rauwe originele vorm is essentieel voor onze gezondheid.
De manier waarop de farmaceutische industrie het dan vervolgens aanpakt is dat ze met veel
bombarie verkondigen dat zij “een gezuiverde versie” hebben van CBD, terwijl alle andere CBD
producten die je overal kunt vinden dat niet zouden zijn. Dat is ook nog eens lasterlijk om
zomaar alle, vaak zeer professionele bedrijven die CBD verkopen over een kam scheren. Ze
zouden niet zuiver zijn en je weet maar nooit wat er in de produkten echt zit.
En dus worden politici bewerkt (mooi woord voor omkopen), zoals bij de EU en krijg je
mainstream televisieprogramma’s als Radar die iedere keer weer opnieuw “zich zorgen
maken”
over de
kwaliteit van de CBD die in gewone winkels te koop is, omdat het niet gecontroleerd is “en wij
niet precies weten wat er in zit”. Iemand die weet wat er in een vaccinatiespuit precies zit?
Zelfs de dokter die de prik geeft weet dat veelal niet. Wat die gifmengers zelf doen,
stiekem (schadelijke) stoffen toevoegen
, daarvan betichten ze nu uitgerekend die groep die voor het grootste deel juist wel goede
bedoelingen heeft met onze medemens.
Als je een sinaasappel koopt, dan weet je ook niet “precies” wat er in zit, maar je weet wel dat
je een natuurproduct hebt waar verder niet mee geknoeid is.
Wanneer je raw CBD olie koopt dan weet je ook niet “precies” wat er in zit, maar je weet wel
dat je een natuurproduct hebt waar verder niet mee is geknoeid.
De bedoeling is dat iedereen die CBD wil gebruiken voor de behandeling van epilepsie straks
naar zijn of haar huisarts gaat, daar een recept krijgt voor Epidiolex en waarvan de rekening
gewoon door de zorgverzekering wordt betaald. Dat daarmee de zorgkosten nog verder de pan
uitrijzen is helaas bijzaak want "goed werkende medicijnen" moeten nu eenmaal worden
betaald.
En daarom is het zaak dat alle “beunhazen” van het toneel verdwijnen met hun
natuurproducten, want daar komt alleen maar ellende van omdat die niet gecontroleerd zijn en
wij niet “precies” weten wat er in zit (Lees: het ten koste gaat van onze miljardeninkomsten en
bovendien als ongewenste bijwerking heeft dat mensen misschien wel gezond worden en
blijven).
Profiteer daarom nog maar even van het feit dat op dit moment CBD nog gewoon te verkrijgen
is en maak gebruik van het Orjana aanbod deze week.
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Je kunt als Niburulezer deze week zowel de 10 ml als de 30 ml rauwe hoogwaardige
kwaliteit CBD olie van Orjana kopen met tien procent korting. Voer bij het afrekenen als
kortingscode "10CBD10" in. Dit aanbod is geldig tot en met volgende week zondag 14 april
2019.
Let op! De kortingscode in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje invoeren en niet in het
opmerkingen-/commentarenveldje. De korting wordt anders niet doorgevoerd bij het afrekenen.
Mensen die wietolie nodig hebben, maar problemen ondervinden met het verkrijgen daarvan,
kunnen contact opnemen met Stichting Heel de Wereld.
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