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Het woord zorgen heeft weinig meer te maken met zorgen voor elkaar, maar alles met een
geldverslindende industrie.
De medische en/of zorgindustrie zijn permanent op zoek naar nieuwe omzet en uiteraard kost
dit de burger handen vol met geld.

Vroeger had het woord “zorg” een vriendelijke klank. Je associeerde dit met het elkaar helpen,
maar dat is al lang niet meer zo.
Als je tegenwoordig het woord “zorg” hoort dan associeer je dit onmiddellijk met betalen. En
niet zo vreemd natuurlijk, want de medische en/of zorgindustrie is volledig losgeslagen en zou
het liefst zien dat we in dit land 17 miljoen chronische patiënten hadden (de hele bevolking dus).
We hadden tot recent bijna negen miljoen chronisch zieke mensen en dat aantal is nu
gestegen
naar
tien miljoen (9,9 miljoen om precies te zijn), hetgeen betekent dat 58 procent van de bevolking
ziek, zwak of misselijk is of alles tegelijk. Dat zijn volkomen krankzinnige cijfers.
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. Een ‘chronische
aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is
op volledig herstel.
Meer en meer komt het volk in de problemen door de alsmaar stijgende zorgbehoefte en de
daarbij behorende zorgkosten.
Veel Nederlanders komen door hoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. En dat kan
verregaande gevolgen hebben, blijkt uit groot onderzoek van RTL Nieuws. Mensen moeten hun
huis verkopen, een scheiding aanvragen om de kosten te verdelen of kunnen niet meer op
vakantie. Alleen al bij onze onderzoeksredactie meldden zich 1250 huishoudens die hiermee
worstelen.
Hoge eigen bijdragen en kosten die niet worden vergoed, brengen veel Nederlanders in de
problemen. RTL Nieuws sprak met tientallen mensen die het water aan de lippen staat, doordat
ze ziek zijn. Experts bevestigen dat dit een groot, landelijk probleem is.
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Een andere indicatie dat het helemaal niet zo goed gaat als dat men ons wil doen geloven is
het bericht in het NOS journaal dat het veel drukker wordt bij de voedselbanken. Als oorzaak
geven ze de misdadige BTW verhoging afgelopen januari met maar liefst vijftig procent (van 6
naar 9 procent) en de gestegen energieprijzen, dankzij de klimaathysterie die Den Haag in de
grip heeft.
De bevolking wordt door de medische en zorgindustrie uiteraard niet beter gemaakt, maar
bewust ziek gehouden
, want anders kost het omzet. De bevolking die al ziek was van alle chemische medicijnen die
ze moeten slikken met alle daaraan gekoppelde bijwerkingen, wordt natuurlijk nog veel zieker
van alle rekeningen die ze vervolgens voor de kiezen krijgen.
Er is echt maar één manier om uit die vicieuze cirkel te stappen en dat is de regie over je
gezondheid in eigen hand nemen. Natuurlijk, als je echt medische hulp of zorg nodig hebt, moet
je dat blijven doen, maar het kan geen kwaad om eens kritisch te kijken of er geen dingen zijn
die je zelf kunt doen om je leven beter en vooral gezonder te maken.
Iedere kleine stap die je zelf kunt maken betekent dat je weer een stukje minder vaak een
beroep hoeft te doen op het medische en zorgsysteem. Dit betekent dan ook weer minder
rekeningen en daardoor minder stress.
Het begin van alles is zoals we zo vaak zeggen, het voedsel dat je door je mond in je lichaam
stopt. Dat is zo belangrijk, want daarmee valt of staat of je een gezonde basis legt voor
verdere stappen of dat je bezig bent met het dweilen met de kraan open.
Vermijdt alle bewerkte voedsel en je bent al een heel eind op weg. Alle voedsel waar mensen
niet mee hebben geknoeid door middel van kleurstoffen, smaakversterkers en duizend en één
andere chemicaliën
is al een belangrijke stap vooruit.
Als je dan beseft dat ontstekingen aan de bron liggen van zo goed als alle ziektes, dan kan je
maatregelen nemen om die ontstekingen te remmen of te voorkomen op een natuurlijke manier.
Een
natuurlijke middel bij uitstek om
dat te doen is CBD.
Zelfs als je geen ontstekingen hebt is een dagelijkse onderhoudsdosering een goede manier
om ook ontstekingsvrij te blijven en daardoor veel minder risico te lopen op wat voor ziekte dan
ook.
CBD olie kan je als Niburulezer deze week bij Orjana aanschaffen met korting, daarom bij
deze nog even een herhaling van het aanbod.
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
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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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