Blog op seniorennet
Blog op adhdfraude

www.haesbrouck.be
www.megablunder.net

Jaargang 7 nr. 746
18 november 2013

http://www.youtube.com/watch?v=cpmIEwPIJEo

Nieuwsbrief

Pleidooi om cannabis
net als Rilatine te
gedogen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20131113_00836778
http://www.standaard.be/cnt/dmf20131118_00844080

Geef die materie in handen van artsen, die net als bij Rilatine de werking ervan als onbekend zullen uitroepen, nieuwe ziekten zullen
uitvinden en op slag raakt de maatschappij bevrijd van de overlast van dit drugsgebruik.
In België wordt bovendien het illegaal gebruik van methylphenidaat (Rilatine, Concerta) door het ministerie van Volksgezondheid
achtergehouden en zelfs niet meer doorgegeven naar INCB, de VN-organisatie, die wereldwijd het harddrug-gebruik in kaart wil krijgen.
Nu komen er professoren, waarvan de maatschappij een zekere mate van kennis verwacht, met argumenten, die inspelen op de
maatschappelijke zucht naar genotsmiddelen.
Terwijl het basis-argument (farmacologische kennis) in de discussie wordt verzwegen.
Zelfs vraag ik mij af, of een van die geleerden een discussie aandurft over de farmacologie en de werking van die stoffen.
Het gedoogbeleid tegenover Rilatine steunt op de onbekend te houden werking ervan.
Vandaar mijn aanvoelen, dat we hier dezelfde weg opgaan.
Van de vier groepen sterk gereglementeerde chemische stoffen, die psychotisch maken, komt cannabis in de groep van de prodrugs.
De andere groepen zijn indolen (LSD), phenylalkylamines (amfetamines) en de benzylpiperidines (cocaïnes).
Die vier groepen zijn recreatief sterk gegeerd omwille van de manier waarop het lichaam reageert wanneer het zenuwstelsel ermee
dosis per dosis irreversibel wordt kapotgemaakt.
Precies DE reden, waarom internationaal zo streng gereglementeerd.
Al jaren probeer ik die farmacologie maatschappelijk bekend te maken en ondervind jammer genoeg dat overheden verkiezen om als
wetenschap te stellen dat die werking onbekend is en zo moet blijven, terwijl het wel bekend maken ervan, als niet wetenschappelijk
wordt weggehoond.
Bij deze daag ik de drie professoren uit tot een publiek debat, over alleen de werking van psychotica, waardoor meteen het brede
publiek en de overheden KENNIS krijgen over de materie waar het echt om draait.
Alleen maar door bij Rilatine de kennis over de werking als onbekend uit te roepen, werd mogelijk gemaakt dat het gedoogbeleid tot een
gigantisch commercieel succes is uitgegroeid.
Iets wat op vandaag met cannabis ook het opzet schijnt te zijn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Substances_Act
Een omroep schijnt bereid te zijn een debat daarover te willen organiseren.
Ik sta erop dat deze drie heren samen met mij babbelen over: hoe werken deze en andere psychotica en waarom zijn ze zo streng
gereglementeerd?
Lees op het volgend blad wat internationaal geldt over sterk gereglementeerde stoffen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 18 november 2013

