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Nieuwsbrief

Antidepressiva zijn veilig,
omdat ze geen
amfetamines mogen
genoemd worden.

SSRI’s zijn superveilig.
Durf je maar even over iets klagen bij de arts, dan mag je van de serotoninebezorgers gaan
genieten.
Ze helpen iedereen, en bij elke klacht.
En waarom?
Niemand mag het weten.
Het werkingsmechanisme is als onbekend uitgeroepen.
Alleen de superslimsten houden het bij serotonine of dopaminetekorten, die heropnameremmers
kunnen corrigeren.
En waarom weten die superslimsten dat?
Omdat zij die het hen aanleren, het eigenlijk niet weten en iets hebben moeten uitvinden om een
toxicomanie te kunnen aan de man brengen.
Enkele jaren geleden lag er zelfs een ontwerp van wet klaar bij het Amerikaanse huis van
afgevaardigden, waarbij de zwangerschap als een medische aandoening zou worden uitgeroepen.
Waardoor preventief met SSRI’s al zou kunnen behandeld worden tegen postnatale depressies.
Het feest ging gelukkig (nog) niet door.
SSRI’s werden SSRI’s genoemd om te vermijden dat deze nieuwe amfetamines onder een
opiumwetgeving hadden moeten komen en daardoor commercieel niet erg rendabel meer zouden
zijn.
Want hoe zal de slimme geneeskunde aan het publiek uitleggen dat de veilige serotoninebezorgers
zich uiteindelijk als doodgewone amfetamines gedragen.
http://www.naturalnews.com/028943_antidepressants_miscarriage.html
“Antidepressants during pregnancy cause alarming 68 percent increased risk of
miscarriage”.
Waarom staakt men een toxicomanie met die veilige stoffen nooit?
Zeker wel omdat ze niet verslavend zijn? Zoals de amfetamines dat wel zijn?
Maar waarom kan niemand ermee stoppen?
Precies omdat ze zo veilig zijn en niet verslavend.
En waarom vallen mensen eraan dood?
Juist ja, omdat ze geen amfetamines zijn want van amfetamine val je dood door te drogeren ermee
en bij depressies heb je aangeboren hartziekten, die niemand kan voorzien.
En waarom veroorzaken die veilige stoffen hallucinaties, wanen, stemmetjes die tot je spreken en
doen zelfmoorden?
Omdat al die dingen comorbiditeiten zijn van de vreselijke ziekte waaraan je lijdt en het nog veel
erger zou zijn als je helemaal geen toxicomanie was aangesmeerd gekregen.
Maar waarom geneest dan ook niemand van die depressies en ontstaan steeds meer en meer
depressies, nu juist door ze te behandelen?

Op dit antwoord kan niemand een antwoord geven en veel slimme studies zijn daarover al
uitgevoerd, maar steeds concludeert men, dat nog veel meer onderzoek zal nodig zijn, om die
knoop te ontwarren.
En omdat niemand kan aantonen dat een depressie iets met serotonine zou te maken hebben,
blijft het werkingsmechanisme onbekend, waardoor SSRI’s nu al een kwarteeuw de status van
veiligheid hebben verworven.
En wat wil en MAG niemand weten?
Dat phenylpropylamines (SSRI’s) precies op dezelfde manier doping zijn als de
phenylethylamines (amfetamines), die daarom onder een opiumwetgeving hadden moeten
komen en waarvoor de slimme geneeskunde de nietsvermoedende bevolking zou moeten
waarschuwen voor de gevaren ermee.
Maar de slimme geneeskunde bakt zoete broodjes door veilig gewaande stoffen te verdelen, die ,
omdat ze door het zenuwstelsel te verwoesten, de perceptie op de realiteit veranderen,
hallucineren, stemmetjes toveren, nog meer depressies veroorzaken en agressief en psychotisch
gedrag teweeg brengen.
De slimme geneeskunde behandelt heel erg graag dat soort van aandoeningen, vooral omdat ze
uitgelokt kunnen worden, door de heel veilige SSRI’s, die geen serotonine toevoegen maar wel
wanen, hallucinaties, stemmetjes en nog meer depressies.
Maar dit mag absoluut niet bekend raken.
Dus wat men schrijft over die miskramen na het toevoegen van de veilige serotonine, is natuurlijk
gelogen.
Want hoe kan je nu zoiets gaan schrijven, als nog steeds onbekend blijft hoe die dingen werken.
Behalve dan dat iedereen serotonine nodig heeft, zelfs de ongeboren vrucht.
Wedden dat al die onderzochte zwangere vrouwen, stiekem tijdens het onderzoek wel speed,
XTC en Aderall zullen geslikt hebben, omdat die ook zo heilzaam zijn in de huidige maatschappij.
Ik kijk uit naar de commentaar van de slimme geneeskunde.
Hoe veilig is het toedienen van serotonine nog, te oordelen aan wat hier beschreven staat?
Apotheker Fernand Haesbrouck, 8 juni 2010

