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Nieuwsbrief

De leugen van Lilly.

Wat is nu waar?
Hetgeen Lilly de artsen en het plebs
wijsmaakt of dat waarmee Lilly
overheden overtuigt om te stellen dat
Prozac voortaan ook bij kinderen mag.

Zelfs Lenin kende de techniek al in het begin van de vorige eeuw.
Vazallen hoeven enkel maar te weten wat nodig is om de macht van de dictator in stand te houden.
Is daarvoor een leugen nodig, dan moet het maar met een leugen.
De poppenkast die Lilly gebruikt in de verschillende landen, bestaat uit geleerd gewaande professoren, die hun
dienstbaarheid beloond zien met lucratieve machtsposities.
Wat aan kennis ontbreekt, bezorgt het farmaceutisch bedrijf hen onder de vorm van sprookjes, want de echte
waarheid is commercieel, op dat niveau, niet lonend.
Ik heb het even over de autoriteit van CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland).
Op een vraag naar de actieve metabolieten van Prozac (fluoxetine) en Strattera (atomoxetine) , wordt het CBG
door Lilly aangeleerd dat beide stoffen gemetaboliseerd worden, de een als nor-fluoxetine en de ander als noratomoxetine.
Omdat die twee stoffen van elkaar verschillen, zijn deze medicijnen dan ook verschillend.
De ene recycleert namelijk serotonine bij depressieven en de andere dopamine, bij de kindjes met vermeende
stoornissen daaraan.
En al rent de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.
Wat artsen en beoordelingscommissies eigenlijk beter niet weten, is de waarheid waarmee het bedrijf Lilly grote
winsten maakt en een financieel imperium op poten kan zetten.
De waarheid is dat zowel bij fluoxetine als bij atomoxetine, precies dezelfde metaboliet actief is, met het nieuwe
amfetaminepatroon als kostbare en ‘helende’ doping.
Bij depressies drogeert men aan 20mg per 70kg lichaamsgewicht en bij ADHD aan 80mg per 70kg
lichaamsgewicht.
Die hogere dosering van het psychoticum, bij ADHD is vereist om sneller dwangmatig psychotisch te maken.
Op moleculair gewichtsbasis is dezelfde phenylpropylamine in atomoxetine zelfs nog 18% actiever dan in
fluoxetine.
Om nu te vermijden dat Strattera voor kinderen verboden zou worden, slaagde Lilly erin om de hoogste
gezagsinstanties zover te krijgen, dat ze alvast fluoxetine (Prozac) voortaan ook voor gebruik bij kinderen
hebben toegelaten.
Vraag is hierbij, of die hoogste gezagsinstanties nu WEL de waarheid weten over de actieve metabolieten, dan
wel of ze overtuigd werden met het gebruikelijke gepingel van meer doorslaggevende aard.
Zelf ben ik geneigd om dat laatste te geloven.
Stel je anders alleen maar even voor, dat voortaan die hoogste gezagsinstanties de verboden dopinglijsten bij
WADA zouden gaan opstellen (met de echte waarheid van Lilly) in plaats van de artsen, die alleen maar weet
hebben van het goede dat Prozac en Strattera aan de mensheid te bieden heeft.
Terwijl sportlui anders wel de echte werking van die stoffen kennen.
Om daarmee ‘legaal’ het nieuwe amfetaminepatroon als basisdoping te kunnen gebruiken.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 8 oktober 2010

