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Kedy sa prírodná medicína stala alternatívnou? Môže za
to farmaceutický priemysel
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Kedysi dávno bola jedinou medicínou tá prírodná.

Farmaceutický priemysel však urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby prinútil masy
uveriť priemyslu liekov na predpis – a zabudnúť na neuveriteľnú liečivú moc prírodných
potravín, bylín, korenín a iných liekov.

V skutočnosti sa „Big Pharma“, ako sa niekedy farmaceutický priemysel nazýva, snaží
vymazať akúkoľvek predstavu o pružnosti a prirodzenej schopnosti ľudského tela liečiť
sa.

Namiesto toho, aby ľudí pre udržanie ich zdravia nabádali správne sa stravovať a cvičiť,
im mocní pchajú do hrdiel tabletky a vyžadujú úplné podriadenie sa konečnej agende Big
Pharmy. Tou je zmeniť každého muža, ženu a dieťa na bezduchú, liekmi napchávanú
dojnú kravu.

A akoby to nestačilo, štát tento systém plne podporuje. Napchávať jedmi verejnosť je
skrátka v poriadku, keď tak robíte so súhlasom vlády.

Paradigma sa časom posunula natoľko, že lieky sú dnes mainstreamom – a akákoľvek
forma prírodnej medicíny je považovaná za „alternatívnu“ a zároveň je veľmi
zosmiešňovaná.

Jedinou medicínou je tá prírodná, nie farmaceutická
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Po drvivú väčšinu ľudskej existencie pochádzala medicína výhradne len z toho, čo sa dalo
nájsť v prírode. Zábavné na tom je, že pri vytváraní liekov sa na Matku prírodu spolieha
ešte aj farmaceutický priemysel.

Jeden farmaceutický vedec, Dr. Ciddi Veersham, opísal dokonca svet prírody ako
„nekonečný zdroj pre vývoj liekov“.

Dr. Veersham uvádza, že je „dobre zdokumentované“, že prírodné lieky boli
neodmysliteľné pre rozvoj súčasnej medicíny. A ako tvrdí, hoci farmaceutiká čo do
spotreby prírodné lieky ďaleko predstihujú, „ich bezpečnosť a účinnosť zostáva stále
sporná“.

Náš tip: Ste muž v strednom veku? Máte problémy s prostatou, alebo trpíte
hormonálnou nerovnováhou? Vyliečte svoju prostatu touto bylinnou zmesou. Viac
informácií tu

Vďaka tomu, že farmaceutický priemysel do veľkej miery podplatil tak štátne orgány, ako
aj rôzne neštátne organizácie, dokázal úplne zmonopolizovať umenie liečby a lekársku
vedu.

Stručne povedané, mainstreamová medicína hovorí, že prírodnú medicínu nemôže
podporovať kvôli „nedostatku“ postačujúcich dôkazov.

Vďaka reguláciám a ďalším podobným kúskom dokáže farmaceutický priemysel – ktorý
ročne zhrabne miliardy eur – nesmierne zarábať na všetkom, čo ako liek schvália úrady.

Popieranie vedeckej reality
Nikto nechce skúmať zdravotné prínosy škorice, lebo to nie je niečo, čo si môžu dať
patentovať a zarábať na tom.

Farmaceutické spoločnosti radšej zoberú zo škorice „to dobré“ a zmenia to len natoľko,
aby to úplne nestratilo účinnosť a následne, aby to mohli patentovať a predávať ako nový
liek.

Takto sa vytvára väčšina liekov. Je to problém z mnohých dôvodov – no hlavne kvôli tomu,
že nútime naše telá konzumovať veci, ktoré sa v prírode v skutočnosti nenachádzajú.

Ľudia sú zvieratá. Nie sme stavaní k tomu, aby sme konzumovali odpad, ktorý vychádza
zo skúmavky – sme stavaní jesť to, čo rastie zo Zeme.

Čudujete sa, že väčšina liekov vyvoláva celý rad nepríjemných vedľajších účinkov?
Farmaceutická liečba je prinajlepšom imitácia lieku a prinajhoršom v podstate jed.
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Popierať vedeckú realitu, že prírodná liečba je účinná, znamená popierať samotnú
realitu. Napokon, bez prírodnej medicíny by žiadne lieky neboli.

Či už hovoríme o antibiotikách, liekoch proti bolesti alebo dokonca o chemoterapii,
všetky majú svoje korene v liekoch z prírody.

Nikto by si nezvolil sériu chemoterapie, keby vedel a veril, že by kurkumový doplnok
mohol byť ešte lepšou a menej toxickou liečbou (čo aj v skutočnosti je).

Práve preto sa Big Pharma tak veľmi snaží potláčať akékoľvek a všetky vedecké poznatky
dokazujúce prínosy prírodných liekov.

Odporúčame: Prírodná liečba cukrovky

Či už hovoríme o liečivej konope, kurkume, zázvore alebo ktorýchkoľvek iných liečivých
rastlinách, ktoré sa dajú nájsť na planéte Zem, farmaceutický priemysel a ich prisluhovači
sa snažia objavy vždy zdiskreditovať.

Všade na sociálnych sieťach, vo vyhľadávačoch a doslova na všetkých ostatných
komunikačných kanáloch sa mocní snažia potláčať to, o čom všetci vieme, že je pravda.

Zdroj: BigpharmaNews.com, NaturalMedicine.news, Spracoval: Badatel.net
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