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Nieuwsbrief
Neurotoxisch amyloid-β-peptide
weren uit voeding en vaccins
Urgente noodzaak om de veiligheid van medicatie
echt te testen.

Genetic, biochemical, and behavioral research suggest that physiologic
generation of the neurotoxic Aβpeptide from sequential amyloid precursor
protein (APP) proteolysis is the crucial step in the development of AD.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21456963

We weten al hoe het misbruik van psychotica en
commerciële vaccins in deze maatschappij heel wat
ellende veroorzaakt.
Vandaar de vele pogingen om voor een en ander een
mogelijke verklaring te vinden.
Wat ertoe heeft geleid dat heel wat lucratief pseudofarmaceutische research intussen gelukkig op een laag
pitje is geraakt.
Terwijl het hebben van kennis een paar decennia lang heel
wat ontwikkeling heeft misgelopen.
We raakten daardoor jammer genoeg enkele generaties
kwijt.
Ik denk daarbij aan de manier waarop David De Wied
noodgedwongen en zeer gefrustreerd zijn inzicht en
inspanningen heeft moeten stilleggen.
Ook aan de manier waarop sinds het einde van de vorige
eeuw niemand de redenering heeft willen of mogen
afmaken, waarbij het team van Pennings aantoonde hoe
psychotica levensnoodzakelijke neuronen vernielen.
Met daarbij de gevolgen op gedrag en gezondheid.
Terwijl intussen met een heel stille trom eindelijk bekend
raakte dat niet de commerciële serotonine en consoorten
het nog meer commerciële gezondheid-en(of)
geneeskundig gebeuren stuurde maar wel een
elektrochemische en gecodeerde informatie over
kilometerslange zenuw(hola:...neuronen)-banen stuurt.

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB897.pdf
Terwijl, na mijn contact met de heer professor, doctor enz.,
gebleken is dat deze bevinding eigenlijk maar een leuke
anekdote is geweest en het opstapje naar een carrière.
En zo zijn we bij de neuronen terecht gekomen.
Neuronen, die vermaledijde zenuwcellen die de huidige zenuwARTSEN-generatie al van bij de ontwikkeling in de baarmoeder
zouden willen snoeien.
https://www.adhdfraude.net/pdf/NB820.pdf
De reuptake en de stofjes verhalen zijn intussen grijsgedraaide
platen en daardoor van de baan.
Vandaag gaat het over gecodeerde magnetische informatie en
een overdracht van miljarden gegevens en even zoveel
connectoren (synapsen) aan een snelheid van enkele
miljoenen pulsen per milliseconde.

David De Wied kon in 1974 kon zich al een beeld vormen
van hoe een gecodeerd patroon eruit ziet.

En bekijken we hoe op vandaag een 'signaal'-stof als
oxytocine er als een gecodeerd patroon erin slaagt om
via dat eigenste stel van neuronen een magnetisch
gecodeerde boodschap te sturen, waardoor bij een
zwangere vrouw de bevalling kan geïnduceerd worden.
Zoiets moet ons toch op de goede weg kunnen zetten.
Waaruit volgt, dat we combinaties van natuurlijke amines
als een code zouden kunnen gebruiken om het 'organisme'
een signaal te geven om iets te gaan uitrichten.
Maar hoe leren we nu op welke manier de niet-natuurlijke
amines destructief te werk gaan?
Ook dat is al gepubliceerd, al weze het nu nog zeer
discreet.
Vandaar...
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21456963
Genetic, biochemical, and behavioral research suggest that physiologic generation of the neurotoxic
Aβpeptide from sequential amyloid precursor protein (APP) proteolysis is the crucial step in the
development of AD. (inleiding)
en
Work in vivo also supports the notion that Aβ is toxic to neurons. Mice that overexpress mutant human
APPs develop Aβ deposition by 4 to 6 months and show evidence of subsequent neuronal injury.
Studies show loss of synaptic terminals (Irizarry et al. 1997, Spires et al. 2005), synaptic dysfunction
(Kamenetz et al. 2003, Shankar et al. 2008), abnormalities on spatial memory tests (Chen et al. 2000), and
inflammation (El Khoury et al. 2007). (blad 7)

Een studie uit 2011, die beschrijft op welke manier de celbiologie van kapot gegane celwanden van
neuronen door 'toxische peptiden van een onbekende oorsprong' zouden teweeg gebracht zijn.
Terwijl therapeutische (of andere, of illegale) amines of combinaties ervan, met alvast een wel bekende
structuur, er wonderwel in slagen om neuronen te vernielen, waarmee de resten ervan 'vermoedelijk'
dementie of Alzheimer zouden veroorzaken.

Ter lering: ga even na
welke amines en in welke
posities in het patroon niet
thuishoren.
En daarmee in staat zijn
om een zenuwcel met
inhoud en al, kapot te
maken

http://www.abcam.com/amyloid-beta-peptide-1-42-human-ab120301.htm

Hopelijk beseffen artsen ooit dat neuronen ook nog 'geheugens'
bevatten en dat men daarin beter niet in het wilde weg gaat
knippen, om tijdelijk alvast eens de waan van een beter gevoel
te veroorzaken.
Het gegeerde dopingeffect, waarmee het lichaam reageert als
een gevarenreflex, wanneer met de botte bijl gehakt wordt in
een hoog technologisch systeem.
Mijn advies voor de farmaceutische research: maak
geneesmiddelen die geen toxisch amyloid-β-peptide vormen in
de resten van kapotgemaakte neuronen.
Dan vergroot de kans dat geen iatrogene dementie of
Alzheimer op de (lucratieve?) behandeling zal volgen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 27 maart 2017

