Het slikken van medicijnen is levensgevaarlijk
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Nadat we eerder deze week bijna van onze stoel vielen toen we ontdekten dat er tien miljoen
chronisch zieke mensen zijn in dit land, komt nu de volgende schok.
De kans dat je overlijdt aan correct voorgeschreven en ingenomen medicijnen is vele malen
groter dan je zou denken.

We schreven onlangs over het krankzinnige aantal chronisch zieke mensen in ons land. Een
aantal van 9,9 miljoen mensen die bij de huisarts geregistreerd staan met minimaal één
chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is.
Dat waanzinnig hoge aantal zieke mensen zorgt ervoor dat er absurd grote hoeveelheden
chemische medicijnen voorgeschreven worden. Dat deze medicijnen veelal niet voor genezing
zorgen is een bekend feit, maar er is nog een ander heel groot gevaar.
In 2016 schreven we al het volgende:
Ze zijn gevaarlijk, soms zelfs dodelijk, maar er wordt heel veel geld aan verdiend. Het gaat dan
over de medicijnen zoals die door artsen worden voorgeschreven en geproduceerd door de
almachtige farmaceutische industrie. Dezelfde industrie die erom bekend staat dat ze artsen en
politici (om)kopen.
Mensen zijn vaak angstig om tegen het advies van hun arts in te gaan en slikken dan
vervolgens toch maar braaf wat hen wordt voorgeschreven. Op zich begrijpelijk, maar toch is
het alleen diezelfde patiënt die een einde kan maken aan het grote gevaar dat farmaceutische
medicijnen heet.
Precies een jaar geleden werd ons land opgeschrikt door het volgende bericht:
Forensisch arts Selma Eikelenboom had in RTL Late Night een verontrustende boodschap.
„Er vallen in Nederland jaarlijks 17.000 tot 20.000 doden door verkeerde medicijnen of
medische fouten [met medicijnen].” Zij en haar man, DNA-onderzoeker, worden ingeschakeld
om misdrijven nader te onderzoeken, en verbazen zich over het gebrek aan kennis van
autoriteiten.
Ter vergelijking en om dit enigszins in perspectief te zetten:
In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit is 9 procent meer dan in 2014, toen
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570 dodelijke verkeersslachtoffers vielen.
Er gaan per jaar ongeveer 32 keer meer mensen in ons land dood aan de gevolgen van het
gebruik van chemische medicijnen en fouten die daarmee worden gemaakt, dan dat er doden
vallen in het verkeer.
Via Jon Rappoport komen nu nog wat meer interessante cijfers boven water:
In alleen Europa en Amerika sterven ieder jaar 330.000 mensen aan correct voorgeschreven
medicijnen, waardoor medicijnen op de vierde plek komen als voornaamste doodsoorzaak.
Daarnaast zijn er ongeveer 20 keer zoveel (6,6 miljoen) ziekenhuisopnames als gevolg van
medicijngebruik, waaronder ook (verkeers) ongelukken en valpartijen als gevolg van dat
medicijngebruik. Daarnaast nog ongeveer 80 miljoen andere kleinere problemen als gevolg van
medicijngebruik en dan moeten we denken aan dingen zoals pijn, ongemak, verminderde
productiviteit en het niet meer voor anderen kunnen zorgen.
Bovengenoemde cijfers zouden nog veel hoger zijn als we daar alle sterfgevallen van verkeerd
voorgeschreven medicatie, fouten en zelfmedicatie bijtellen.
Met andere woorden: de 330.000 doden per jaar, de 6,6 slachtoffers die moeten worden
opgenomen in het ziekenhuis en de 80 miljoen mensen die allerlei andere problemen ervaren
zijn alleen het gevolg van CORRECT voorgeschreven medicijngebruik.
We gaan even een klein stukje terug in de tijd:
In 2013 schreef de RIVM het volgende:
In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17%
gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte.
In 2014 dit:
Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische
ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%.
We schrijven nu 2019 en het aantal chronisch zieke mensen dat volgens het RIVM in 2030 op
7 miljoen zou moeten uitkomen is inmiddels al gestegen tot bijna 10 miljoen.
Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische
aandoeningen. Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking.
Kortom, als je medicijnen gebruikt, dan loop je een aanzienlijke kans om eerder te sterven dan
je waarschijnlijk zelf had gepland. Cijfers liegen niet en de door Rappoport aangeleverde cijfers
zijn afkomstig van mainstream professoren. Dit omdat ze het dan niet kunnen afdoen als een
complottheorie, het standaard recept als ze iets willen ontkennen.
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Als je een volk zou willen uitroeien en je slaagt er met je tactiek in om een doodsoorzaak te
creëren die op de vierde plaats komt en niemand heeft iets in de gaten, dan doe je het heel
slim.
Iedereen gaat vrijwillig naar de dokter, loopt met het recept naar de apotheek en gaat slikken.
Dat ze zichzelf richting eigen ondergang slikken is iets dat bij de meesten nog niet is
doorgedrongen.
Gelukkig dat veel van onze lezers zelf de verantwoording nemen voor hun gezondheid en voor
hen nog even een reminder van een actie die nog loopt tot morgenavond:
Deze week bij aankoop van een flesje 30 ml hoogwaardige raw Orjana CBD olie , een flesje
van 10 ml Orjana raw CBD olie ter waarde van 29,95 helemaal gratis.
Bestel het 10ml flesje ook gewoon en vul bij het afrekenen de code "gedogen" in in het
kortingsbonnenveldje waarna het bedrag van het 10ml flesje weer wordt afgetrokken van het
totaalbedrag. Deze aanbieding is geldig tot en met zondag 25 augustus 2019. Bij bestellingen
van meer dan 1 flesje graag Orjana een email sturen voor bestelassistentie.
** codes die niet worden ingevuld in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje komen niet in
aanmerking voor de korting.
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