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

Nieuwsbrief

La médecine n'a pas
besoin de savants

La médecine n'a pas besoin de savants
Geactualiseerde zin uit het doodvonnis van Antoine Lavoisier voor hij met de guillotine onthoofd werd in 1794.
Toen nog was ook de revolutie beter af zonder kennis.
Vooraf nog meer van die zinnetjes, bij wijze van toonzetting.
“De bevolking hoort te weten dat geneeskunde al een tijdlang geen wetenschappelijke studie meer is, maar eerder een opeenvolging
of bundeling van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, een soort van collectieve anekdotes, eerder dan op wetenschappelijk
bewezen feiten.”

“The main role of the doctor is to identify diseases that cause symptoms, and then to treat those diseases that can be treated. The Hippocratic
view strongly argued against using drugs to treat symptoms directly”.
(Larry Culpepper, Nassir Gheaemi in “Are Antipsychotics Overprescribed?” uit Medscape Psychiatry & Mental Health. (18/2/2011)
“ Het is net als in de maatschappij: de complexiteit neemt toe als individuen en instituten vergeten hoe ze generalist moeten zijn. Iedereen
wordt specialist met steeds toenemend beperktere capaciteiten.”
Uit: http://personal.lse.ac.uk/FERREIRD/generalists25Jan2009.pdf

Wereldwijd ontstaat een stroming om cannabis te legaliseren, en zelfs om medisch te gebruiken, terwijl een medische
toepassing, gezien de internationale regelgeving daarover niet mogelijk is.
Bemerk de truc om de bevolking daarbij te misleiden.
http://www.drugscience.org/Archive/bcr3/n3_Marinol.html

Serotoninefabel is verzonnen (David Healy – 3 juni 2007)

Rebellen staan op tegen dolgedraaide wetenschap.
Http://www.adhdfraude.net/pdf/NB736.pdf

Bedrijven stoppen onderzoek naar psychotropen
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB560.pdf

Intussen is mindcontrol een feitelijk gegeven.
http://www.naturalnews.com/z036598_chemical_experiments_MKUltra_military_veterans.html

Writes Ross, "The purpose of mind control
experiments is controlling human behavior:
making enemy combatants open up during
interrogation; protecting secret information by
erasing memories; making spies more
resistant to interrogation because secret
information is held by hidden identities and
making people more prone to influence, social
control and suggestion."The mind control
experiments and operational programs violate
basic human rights and all codes of medical
ethics," he said.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB541.pdf

Historiek
1947
Deze oorlog eindigde met op afstand bestuurde raketten, met vliegtuigen
die met de snelheid van het geluid vliegen, met nieuwe typen
onderzeeboten, met torpedo's die hun eigen doel zoeken, met
atoombommen en met het vooruitzicht op een afschuwelijk soort chemische
oorlogvoering. De volgende oorlog zal noodzakelijkerwijs worden
overschaduwd door deze verwoestende uitvindingen van het menselijk
brein.
Als voormalig minister van een hoog ontwikkeld bewapeningssysteem is het
mijn laatste plicht, het volgende te zeggen: Een nieuwe grootschalige oorlog
zal eindigen met de vernietiging van de menselijke cultuur en beschaving.
(Albert Speer - International Military Tribunal, Neurenberg 1947)
Ook een spreuk van Speer op dit proces:
“De wijze van communiceren alleen al maakt het mogelijk de lagere
leiders tot robotten te maken.
Als gevolg hiervan ontstaat een nieuw soort, de kritiekloze ontvanger
van bevelen.”

1955
Methylphenidaat, meteen onder een opiumreglementering gebracht.
Na WO-II hergroeperen de Nazi-verantwoordelijken.
Zie daarover http://www.adhdfraude.net/pdf/NB107.pdf

1963
Kennedy vermoord ... wegens : a plot in this country
Http://www.adhdfraude.net/pdf/NB749.pdf
Academische opleiding wist toen al dat vier chemische groepen psychotisch
makende stoffen gedragsveranderingen kunnen teweeg brengen.
Men onderscheidde de indolen (serotonine-patroon) , de phenylalkylamines
(amfetamines) en benzylpiperidines (cocaïnes) en uiteindelijk een groep die
men (gemakshalve) cannabinoïden heeft gedoopt.
Later bleek dat uiteindelijk zowel de amfetamines als de cocaïnes eenzelfde
groep van neurotransmitters faken.
Terwijl in die periode nog geen simpele chemische reagentia als
'geneesmiddelen' werden gebruikt, waardoor het cannabis-patroon in een
afzonderlijke groep werd ondergebracht.
Sinds 2011 en met de metamfetaminewerking van valproinezuur (
http://www.adhdfraude.pdf/NB400.pdf) kwam er duidelijkheid over de manier
waarop zogenoemde 'prodrugs' net zo goed ook in staat zijn om die
gedragswijzingen tot stand te brengen.

1964

1969

1974
Onafhankelijk onderzoek doorn in het oog van industrie
(Men noemde het Nazi- bemoeienissen, omdat men met precies hetzelfde bezig was.)
DavidDeWied ontdekt en beschrijft de gevarenreflex waarmee het zenuwstelsel reageert op vreemde stoffen met een patroon
dat lijkt op de patronen van neurotransmitters.
Zijn onderzoek wordt tegengewerkt en stopgezet bij gebrek aan middelen.

1970-1980:
Politiek laat aan de industrie het monopolie in verband met de ontwikkeling van geneesmiddelen en psychotropen.

1980:
Mogelijkheden om nieuwe moleculen te synthetiseren op basis van phenyletylamine zijn uitgeput.
Intussen experimenteert commercieel wetenschappelijk onderzoek naar phenylpropylamines als amfetamines met statistisch
oneindig meer mogelijkheden..

1987
Pro-pro-Zak-Zak (afgekort tot Prozac) en de tot-stand-koming van de serotonine-fabel.
Politiek laat sponsoring van universiteiten over aan de industrie en medische kennis wordt vervangen door medische evidenties.
Evidenties die later verwateren tot alleen maar positieve evidenties (FIF-syndroom)
Artsen zijn niet meer in staat om op basis van kennis medicatie te evalueren.

Later:
Voortaan draait alles rond amfetamines, cocaïnes en cannabinoïden die niet meer zo mogen genoemd worden, maar als
helende medicatie moeten voorgesteld worden.
Nisoxetine (op vandaag – 20 jaar later) Strattera of atomoxetine) werd toen als een amfetamine toegediend (in 1988) om
daarop de fabel van de reuptake uit te testen.
Terwijl de stof als een amfetamine net zo goed als amfetamine presteert, slaagt men er niet in om met die test ook het reuptake
mechanisme te bewijzen.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3265789 (Lack of generalization on amphetamine in rats)
Sindsdien probeert niemand nog het reuptake-mechanisme aan te tonen.
De maatschappij, de artsen, de universiteiten zijn nu wel overtuigd door de evidentie van de werking en de reuptake is intussen
ingeburgerd.
Geen kat die deze leugen in twijfel trekt.
Meer nog dan het woordje psychoticum behoort deze reuptake-fabel tot de huidige medische bijbel.
Immers... waag het eens om daar tegen in te gaan.

2003
Strattera voor ADHD geregistreerd.
Maar omdat Strattera dezelfde stof is als Prozac, en bij kinderen tot vier keer zo hoog wordt gedoseerd om dwangmatig
psychotisch te maken, verkrijgt Prozac (als antidepressivum) van FDA en EMEA toch deze uitzondering om voortaan ook bij
depressieve kinderen ook Prozac toe te dienen.
Terwijl dit een jaar eerder, net zoals bij alle andere SSRI's, verboden was.
Reden van die demarche: “anders had Strattera bij kinderen wel verboden moeten worden”.
Geniet mee:

Mijn antwoord:

2010:
België vervalst sinds 2004 cijfers van verbruik methylphenidaat (Rilatine, Concerta).

Een illegale invoer van het (niet vergoede) verdovend middel waarvan de prijs ter gelegenheid van de vergoeding door de
ziekteverzekering verdrievoudigd werd, wordt door de regerende partij van de minister aangewend om chantagegelden te betalen in
verband met in omloop zijnde video- en fotomateriaal over de pedofilie van de eerste minister.
Vraag blijft alleen.
Waar blijven nu de wetenschap, de universiteiten en de artsen?
Berust hun stilzwijgen op het comfortabel uitvoeren van het mandement uit 1920?
In de wetenschap dat psychiaters in de tweede wereldoorlog nog gaskamers gebruikten in zes psychiatrische ziekenhuizen
in Oostenrijk.
Vandaag lukt zoiets met propere handen, psychotica en witte boorden.
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