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De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) luidt de alarmklok over dat bij veel mensen zeer
binnenkort antibiotica niet meer zal werken.

Het wordt veroorzaakt door het teveel gebruiken van dit middel en zij waarschuwen dat deze
crisis potentiëel erger is dan die rond Aids.

Wat de WHO verder zegt in hun waarschuwing is dat het publiek er rekening mee moet houden
dat er veel meer doden zullen vallen omdat kinderen routinematig dodelijke infecties zullen
oplopen van kleine wondjes.
Operaties in ziekenhuizen kunnen volgens hen dodelijk worden omdat patiënten daar risico’s
lopen op infecties die voorheen gewoon te behandelen waren. Ze gaan verder met te zeggen
dat artsen meer en meer tot de ontdekking komen dat antibiotica niet langer werkt bij blaas- en
urineweginfecties, huidinfecties, tuberculose en gonorroe.
Het advies wat de WHO geeft is om te zorgen dat je regelmatig goed je handen wast om zo het
verspreiden van bacteriën te voorkomen. Verder wordt artsen geadviseerd om alleen dan
wanneer absoluut noodzakelijk, antibiotica voor te schrijven.
Volgens Dr.Keiji Fukuda van het WHO, “Zonder dringende en gecoördineerde actie zal de
wereld naar een na-antibioticatijdperk gaan waar gewone infecties en kleine wonden die altijd
normaal te behandelen waren weer dodelijk zullen worden”.
“Effectieve antibiotica is altijd één van de steunpilaren geweest waardoor we langer en
gezonder konden leven en ons voordeel konden halen uit moderne medicijnen”. “Als we geen
drastische actie ondernemen en gaan proberen om infecties te voorkómen maar ook de manier
waarop we antibiotica produceren en voorschrijven te wijzigen dan zullen we in rap tempo deze
wereldwijde gezondheidsmiddelen verliezen en de gevolgen daarvan zullen rampzalig zijn".
"We zullen rekening moeten gaan houden met veel meer doden en veel mensen zien met
infecties die niet langer te behandelen zijn”.
Eind vorig jaar werden er al vergelijkbare berichten naar buiten gebracht door het Amerikaanse
Center for Disease Control (CDC). Ook zij moesten toegeven dat waarschijnlijk binnenkort
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antibiotica in veel gevallen niet meer zal werken. Zoals wij schreven in een artikel in
september 2013:
“Het Amerikaanse Centre for Disease Control (CDC), vergelijkbaar met onze RIVM geeft nu
openlijk toe dat door het voorschrijven van antibiotica het aantal “super bacteriën” (bestand
tegen antibiotica) dramatisch is toegenomen. Hierdoor komen volgens een conservatieve
schatting jaarlijks 23.000 Amerikanen om het leven.
In een nieuw uitgebracht rapport wordt door de CDC in feite toegegeven dat moderne
medicijnen falen voor wat betreft ziektes veroorzaakt door infecties.”
Het meest schokkende bij zowel de CDC als de WHO is dat beide organisaties simpelweg
zeggen dat er geen alternatieven zijn. Veel verder dan het advies om maar goed je handen te
wassen en waarschuwen dat er veel meer doden zullen vallen, komen ze niet.
Waardoor we in de krankzinnige situatie zijn beland als wereldbevolking dat we maar moeten
accepteren vroegtijdig te sterven omdat de farmaceutische (kwakzalf)industrie er niet in is
geslaagd om een vervangend medicijn voor antibiotica te produceren. En als zij niet met een
oplossing komen dan is er hoegenaamd geen oplossing.
Met geen woord wordt gerept over de verbazingwekkende genezende eigenschappen van de
natuur en het eigen helende vermogen van de mens wanneer we de juiste voedingsstoffen
krijgen. Dat de natuur de mens in feite alles kan geven wat we nodig hebben om ons eigen
immuunsysteem sterk genoeg te maken om de meest infecties zonder problemen te bestrijden.
Zoals we schreven in het eerder genoemde artikel:
“Artsen zijn nooit geïnformeerd over de krachtige antibiotische eigenschappen van bijvoorbeeld
zilver, koper, aloë vera, knoflook (en zwavelverbindingen), Chinese medicinale kruiden en veel
andere bacterie bestrijdende substanties uit de natuur. Het gevolg van dit alles is dat het niet
lang meer zal duren voordat artsen hun patiënten naar huis zullen sturen om te sterven, omdat
ze niet weten welke werkelijke behandelingen er zijn en al lange tijd beschikbaar in de wereld
van natuurgeneeskunde. Dit is de prijs die de Westerse geneeskunst zal dienen te betalen:
Talloze slachtoffers zullen lijden en uiteindelijk sterven vanwege het onvoorstelbaar gebrek aan
kennis bij artsen en de domme manier waarop ze vertrouwen op een falend systeem van
chemische middelen".
Daarnaast kun je je natuurlijk ook niet aan de indruk onttrekken dat er nu ineens wel veel nare
gezondheidskwesties tegelijk spelen. Toeval? We hebben de recente Ebola uitbraak gehad in
Afrika, op dit moment het
MERS virus
dat zich wereldwijd steeds verder lijkt te verspreiden en de afgelopen dagen was in het nieuws
dat polio weer
enorm aan het toenemen is.
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Daar komt nu de recente waarschuwing van de WHO nog eens overheen aangaande niet
langer werkende antibiotica. Als je een complotdenker zou zijn dan ben je haast geneigd te
denken dat ze nu echt haast maken met het opruimen van de wereldbevolking .
Bron:
Daily Mail
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