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We wisten al dat wij een land zijn met een chronisch zieke bevolking van bijna 9 miljoen
mensen.
En alsof dat nog niet genoeg is, komt nu naar buiten dat er 3,7 miljoen mensen zijn met
maag-, darm- of leverproblemen.

Het is voor ons een raadsel hoe wij ieder jaar bij de meest gelukkigste mensen ter wereld word
en ingedeeld, terwijl we in werkelijkheid een chronisch ziek volk zijn.
Het aantal zieke mensen in ons land is buiten proportioneel en dat alles heeft weinig meer te
maken met een gelukkige bevolking in een gelukkig land.
Nu verschijnt er het volgende bericht:
Bijna één op de vier Nederlanders kampt met maag-, darm- of leverproblemen. Zo’n 15.000
mensen zijn daar in 2017 aan overleden. ,,Als een Nederlander kanker krijgt, is de kans het
grootst dat het aan het spijsverteringsstelsel is.’’
In Nederland stonden in 2017 ongeveer 3,7 miljoen mensen bij de huisarts geregistreerd met
maag, darm of leverproblemen.
De problemen variëren van relatief onschuldige infecties aan het maag- darmkanaal tot
ernstige, chronische darmklachten of kanker aan een van de spijsverteringsorganen. In 2017
overleden 15.000 Nederlanders aan een maag-, darm- of leveraandoening. Dat is 10 procent
van de totale sterfte in Nederland.
Dit zijn aantallen waarbij je je echt achter de oren moet krabben, want dit wijst op een
structureel iets in ons leefpatroon wat dit fenomenaal hoge percentage veroorzaakt.
En natuurlijk komen ze in mainstream land weer niet verder dan de gebruikelijke misleiding:
Doordat er steeds meer oude mensen komen, neemt het aantal mensen dat naar de huisarts
moet met problemen aan maag, lever of darm toe.
We zijn er weer: de oude mensen. De rest van de bevolking kan weer rustig gaan slapen, want
het zijn de oude mensen.
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Dit is levensgevaarlijke volksverlakkerij, want maag- darm- en leverproblemen komen op alle
leeftijden voor, niet alleen bij ouderen.
Wat dit soort belachelijk hoge percentages wel duidelijk maakt is dat we een structureel
probleem hebben in onze manier van leven waar dit door wordt veroorzaakt. Natuurlijk speelt
voeding daarbij een heel belangrijke rol, want bij biologisch voedsel zullen je
spijsverteringsorganen gelukkig reageren en bij bewerkte shit van de voedselfabrikanten zullen
ze bijvoorbeeld reageren door middel van chronische ontstekingen. Ook de ziekte van Crohn is
daar een voorbeeld van.
Dit, zoals bekend, zijn de voorlopers van kanker, dus als je je leefwijze niet aanpast, dan loop
je een aanzienlijk risico dat ook jij bij die groep van 3.7 miljoen zal eindigen.
Naast voeding zijn er uiteraard nog andere mogelijke oorzaken voor al deze ellende. Wat te
denken van het glyfosaat dat onze overheid nog steeds vrolijk toelaat en dat juist kanker kan
veroorzaken in het spijsverteringskanaal.
Kijk daar naar, in plaats van altijd maar naar de ouderen wijzen om vervolgens niets doen om
het structurele probleem op te lossen.
Wij kunnen nu al voorspellen dat er nog veel meer maag- darm- en leverproblemen zullen
komen omdat de overheid zo nodig nog meer geld moest binnen harken door de BTW op
gezond voedsel
zoals groenten en fruit te verhogen. Dit is met het huidige aantal zieke mensen in ons land
ronduit misdadig te noemen.
Zoals we in een eerder artikel schreven, heeft de overheid en de medische industrie geen
enkel belang bij gezonde mensen
, want zieke mensen zijn de broodnodige grondstoffen voor deze industrietak.
Het enige wat je kunt doen, is schrikken van bovenstaande cijfers, zorgen dat je niet bij 3,7
miljoen probleemgevallen terecht komt en het heft in eigen hand nemen.
Je darmen zijn het grootste “opruim” orgaan in je lichaam. Het is het belangrijkste kanaal voor
het afvoeren van afvalstoffen uit je lichaam. Als ze niet goed werken dan wordt de ontlasting
opgeslagen, droogt uit en wordt op een compacte manier door je darmen vastgehouden.
Uiteindelijk wordt dit afval een soort slib en zal, omdat het weer door het lichaam wordt
geabsorbeerd, je langzaam vergiftigen.
Onze moderne levensstijl heeft zijn tol geëist voor wat betreft onze verterings- en
zuiveringsorganen. Bewerkt voedsel met een hoog vetgehalte en bijna geen vezels, zware
metalen en pesticiden, dierlijke vetten met een hoog cholesterol, gebrek aan beweging,
verhoogde niveaus van giftige (lucht)vervuiling en een hoge mate van stress dragen allen bij
aan de huidige gezondheidscrisis van onze darmhuishouding.
De eerste stap naar gezond worden is dan ook het schoonmaken en ontgiften van je darmen.
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Want daarna, als ze weer schoon zijn, nemen ze weer optimaal de noodzakelijke
voedingstoffen op waardoor je gezondheid snel weer toeneemt. Bovendien stop je jezelf te
vergiftigen. Trage, opgezwollen darmen veroorzaken druk op de omliggende organen, kunnen
ziektes veroorzaken, geven gifstoffen af en/of hebben infecties tot gevolg. Ook (bepaalde
soorten) kanker worden ermee in verband gebracht.
Je zou daarom kunnen beginnen met een volledige detox van je darmsysteem.
Of, als je dat op dit moment wat te heftig vindt, kan je ook gebruikmaken van het Orjana
aanbod van deze week.
Een effectieve manier om op natuurlijke wijze te ontgiften is door wat wel het
wondermineraal wordt genoemd, zeoliet, wat al geruime tijd officieel een medisch hulpmiddel is.
Het wordt bijvoorbeeld in Duitsland gebruikt samen met chemotherapie om te ontgiften van alle
rommel de je binnenkrijgt via die behandeling.
Het wordt ook gebruikt bij radioactieve besmetting en dit eenvoudige middel kan er in ieder
geval voor zorgen dat het gevaar voor je lichaam wat minder wordt.
Een woord van waarschuwing voor het gebruik van zeoliet. Je kunt bijvoorbeeld ook zeoliet
kopen dat wordt gebruikt voor het schoonhouden van je aquarium, echter dit is niet de soort die
geschikt is voor menselijke consumptie. Een veilige versie voor de mens is die zeoliet die komt
als Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel.&nbsp;
Daarom deze week tien procent korting bij Orjana op de aanschaf van
zeolietcapsules in de verpakking van 180 stuks.
Voer bij het afrekenen de code "maria" in en pak je voordeel. Actie is geldig tot en met
volgende week zondag 12 mei.
** Let op: kortingscodes die niet in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje worden
ingevuld komen niet in aanmerking voor de korting.
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