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

Nieuwsbrief

Chemie gevarenreflex bij
psychoticapatroon al 40 jaar
verstopt

In 1974 was David de Wied goed op weg om de gevarenreflex bij psychotisch-makende stoffen (psychotica) wetenschappelijk
aan te tonen.

Noteer dat phenylalanine chemisch het basispatroon is waarmee analogen als fake-neurotransmittoren de celwandbarriere van neuronen
doorbreken om het zenuwstelsel irreversibel te destabiliseren.
Een gevarenreflex bij psychotica, waarvan ik alleen maar het bestaan vermoedde door een redenering op basis van scheikunde en
elementaire fysiologie.
Door allerlei puzzelstukjes die in de vorige 10 jaar uit de hemel kwamen gevallen, werd ik steeds zekerder over de juistheid van mijn
hypothese daarover.
Al kon ik enkel maar wijzen op de fysiologie waarmee giftig materiaal de celwand kan verschalken om daarmee het complete neuron te
verwoesten, iets wat eigenlijk ook al in de jaren 90 door Pennings via labonderzoek werd aangetoond, maar eveneens toen
“wetenschappelijk” in de doofpot is geraakt.

De psychotica van nu waren in die 70-er jaren volop in ontwikkeling, het was alleen nog wachten tot de politieke overheden zouden ophouden om
verder nog onafhankelijk onderzoek te blijven steunen waardoor commercieel gestuurde dogma's vermeden konden blijven.
De Lilly-leugen over de serotonine-fabel uit 1987 is dus al bijna een halve eeuw geleden ontmaskerd, maar kon al die tijd gedijen door de
farmacologie van psychotica wetenschappelijk als onbekend uit te roepen en door de academische opleiding van medisch personeel volledig in
eigen handen te krijgen.
Corrupt lobby-werk bij de hoogste instanties zette de kroon op het werk en op vandaag schittert een medische industrie bij welig tierende
iatrogene kankers, depressies, zelfmoorden, Alzheimers, schuttersfestijnen, Parkinsons, botstoornissen, posttraumatische stresssyndromen,
onverklaarbare en plotse sterfgevallen, agressies, ADHD'ers en zelfs nieuw verzonnen aandoeningen.
Vanzelfsprekend met dank aan DSM en de 'farmacologische' vooruitgang door handopsteking tot stand gekomen.
Het enige zwakke punt in het werkingsmechanisme van psychotisch-makende stoffen (psychotica) dat ik tot nu, door een gebrek aan
academische omkadering, niet kon afmaken was de bewijsvoering en het mechanisme waarmee het organisme zich aanpast aan
'gedragsveranderende' substanties.
De opgraving van het werk van prof.Dr.David de Wied, maakte voor mij dat werk af.
Waarbij ik langs deze weg een Nederlandse arts en leeftijdsgenote van harte dankbaar ben.
Zelfs de literatuur van destijds verwees al naar 'Nazi-experimenten', die door de Wied zouden zijn uitgevoerd.

Al bewees de doofpot-operatie nadien en de machtsgreep later door de farmaceutische industrie waartoe 'naïeve en goede bedoelingen' hebben geleid.
Toemaatje of ... voor zover als nodig.
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