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

Nieuwsbrief

Scientology recupereert
imperium medische
megablunder

Het medisch bedrijf blijft door onkunde weerloos.
Ik die dacht dat waarheid een gratis gegeven was.
En dat de optelling van symptomen van normaal gedrag staat voor een normaal gedrag.
Mis dus.
In 2003 stelde ik vast dat de medische wereldliteratuur de werking van psychotisch makende stoffen als onbekend had uitgeroepen.
Vandaar mijn redenering, dat met het wel bekend maken van de werking ervan, een einde kon gemaakt worden aan de financieel zeer
winstgevende blunder om normaal (kinder)gedrag chemisch om te plooien tot dwangmatig dociel en psychotisch.
Ook mis.
De beerput waarin ik intussen ben terecht gekomen, probeerde ik de laatste 11 jaar te verwoorden, maar na al die jaren schieten niet
alleen woorden, maar ook financiële middelen tekort.
En word ik financieel geblokkeerd door rechtsmachten die uitspraken uitstellen, een notaris (van een farmabedrijf) die staakt en
colludeert met een burgemeester om grote sommen af te persen.
Want wat bij een gewone burger een overmacht noemt als een notaris staakt, dan is het dat in mijn geval niet, omdat ik weiger in te
gaan op chantage door die notaris.
(zie ook de Panorama-uitzending op VRT over notaris praktijken).
De maatschappij is blijkbaar van oordeel dat met verzonnen fabels en iatrogeen psychotisch gedrag een medisch aanzien en vooral een
beursgenoteerde macht tot stand kan komen.
Wellicht niet zo mis, dus.
Maar.
De bevolking krijgt stilaan inzicht in de technieken waarmee mindcontrol en dodelijke infecties een machtige en criminele top overeind
houden.
Het zijn de technieken die na 1920 ( "Binding/Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form" )
intussen wel verfijnd, maar niettemin veel drastischer zijn geworden.
Op vandaag kijkt niemand er nog naast.
Zo voorspelbaar, maar laakbaar, is een en ander geworden.
De gaskamers zijn vervangen door psychotica, die heel doelgericht een naam kregen naar de symptomen die ze ermee konden
opvangen.

Psychotica, die depressieven oppeppen
noemt men anti-depressiva.
Eenzelfde doping, die bij Alzheimer of
dementie een tijdelijke schijn van alertheid
veroorzaken zijn anti-dementica.
Hetzelfde bij anti-aritmica, die een normaal
kloppatroon veroorzaken, door het hart sneller
met doping te doen kloppen.
Ook: ACE-remmers.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB738.pdf

Om een ADHD-diagnose te stellen, start men met een 'lichte' dosering methylphenidaat (30mg/70kg lichaamsgewicht), wat in de
meeste gevallen nog meer hyperactiviteit veroorzaakt, waardoor meteen aan de DSM-criteria voldaan wordt.
Het behandelen van de aldus ontstane en zogezegd neurobiologische aandoening steunt op de dwangmatig psychotisch makende
eigenschap van psychotica, die daarvoor hoger worden gedoseerd.
En waarbij het aldus ontstane psychotisch wangedrag in de regel met antipsychotica moet worden gecorrigeerd.
Bericht deze morgen per e-mail.
Wij hebben elkaar al eens ontmoet in xxx en hebben een gemeenschappelijke vriend, xxx.
Daar ik jouw boek las (ADHD de medische megablunder) ben ik ook bekommerd om gebruik en misbruik van Rilatine.
Als buschauffeur van de stelplaats xxx, vervoer ik iedere dag de kinderen van xxx naar het speelplein. Gisteren hoorde ik van de
monitoren dat verschillende kinderen zwaar aan rilatine zitten.
Eén bepaald kindje X zou, bij monde van een monitor, elke dag 4 x 2 tabletten toegediend krijgen.
Ik vermoed dat deze wantoestand desastreuze gevolgen kan hebben bij dat kind.
Als ik via facebook opkom tegen het gebruik van rilatine, krijg ik vaak tegenwind van ouders die de mening toegedaan zijn, dat zij er
met hun kind 'baat bij hadden'. Ze beseffen niet welke gevaren er achter de hoek schuilen.
Hier in dit specifiek geval, vind ik dat ik jou dit moet laten weten.
Ik kan onmogelijk geloven dat een arts deze dosering heeft voorgeschreven en vermoed eerder dat de ouders op eigen houtje de
dosering opdreven.
Er zou hier toch echt moeten opgetreden worden, niet?
met vriendelijke groeten,
een bezorgde buschauffeur(en zelf ook ouder van een zogenaamd ADHD kind) .
Stel dat dit kindje 35kg weegt, dan mag volgens WHO slechts 15mg daags toegediend worden.
Acht tabletten Rilatine aan 10mg komt overeen met 80mg methylphenidaat.
Dus de dosering voor een persoon die rond de 200 kg weegt.
Bemerk de truc waarmee het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly in 1987 Prozac in lichte dosering, een vermomde doping als antidepressivum tot een succes heeft gemaakt.
Hadden de wereld-gezondheidsautoriteiten toen willen inzien, dat men hier bewust bedrog pleegde door een amfetamine-stof in een
omzeggens vrije en onschadelijke manier aan de man te willen brengen, dan zou meteen duidelijk gemaakt zijn, waarom het
massale gebruik ervan tot op vandaag lucratieve medische epidemieën in stand houden, die eigen zijn aan dat chronisch
dopinggebruik.
Ik vernoem hier enkele evidente bijwerken: nog meer depressies met zelfmoord tot gevolg, plots doodvallen, psychotisch of
oncontroleerbaar gedrag en uiteindelijk ook dementie en kankers.
Als klap op de vuurbijl scoorde het bedrijf opnieuw, maar jammer genoeg, een keer teveel.
In de wetenschap dat hun anti-depressivum in feite zo succesvol is, een psychoticum zijnde, volstond een minimum aan
koopmanschap om in het begin van de 21ste eeuw een graantje mee te pikken van de toen opkomende en commerciële weldaden
van mindcontrol.
De actieve metaboliet van Prozac kreeg een nieuw maskertje en een nieuwe dosering.
Om met Prozac om alleen maar wat te drogeren, volstaat een DDD (Defined Day Dose) van 20mg/70kg lichaamsgewicht.
Strattera, met precies dezelfde metaboliet, dient om kinderen dwangmatig psychotisch (of dociel?) te maken aan een DDD van
80mg/70kg lichaamsgewicht.
Die doseringen zijn bepaald door WHO (“World Health Organisation”).
Uiteindelijk weet nog steeds niemand zowel bij FDA als bij WHO hoe de veilig gewaande stoffen, die ze mede door een lucratieve
sponsoring door de bedrijven hebben toegelaten, farmacologisch werken.
Aan die lucratieve domheid of noem het corruptie, komt evenwel een einde.
Immers, de evidentie – omdat kennis werd overboord gegooid - leert hen dat het nieuwe gif werkt.
Terwijl het FIF syndroom, waaraan het zootje lijdt, ervoor zorgt dat bijwerkingen achter gehouden worden.
Maar stilaan roert toch iets zowel onder de bevolking als in het wereldje van de sponsorende bedrijven.
In plaats van de reuptake-leugen meteen zelf de wereld uit te helpen, escaleert de zoektocht naar een nieuw verzinsel om het
establishment in de waan van veilige harddrugs te houden.

Zelf genoot ik nog het meest van de vondst met lachend klaarkomende
muisjes.
Die frivole toets ontbrak echt aan de kroon van nieuwe doping.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB587.pdf

Sinds in 2011 farmacologisch duidelijk werd hoe voortaan ook 'onschuldige' anti-epileptica ervoor gingen om 'ongemerkt' nieuw
psychotisch materiaal door het lichaam te laten vormen, is een deeltje van de wereldwijde medicatie-machine gaan sputteren.
Bedrijven stoppen onderzoek naar psychotropen.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB560.pdf

Op Alzheimer loopt het vast.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB683.pdf

De gedragsleer ontspoort.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB710.pdf

Op 19 februari 2011 kondigde ik al aan dat het ADHD-patrimonium
in andere handen zou overgaan.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB312.pdf

Meer dan drie jaar later zijn we bijna zover.

(Uit NB312).
Zoals verwacht komt Scientology stilaan aan de oppervlakte.
Op 1 augustus komt een e-mail vanuit een site in Nederland, volgens mij met sterke bindingen.
Ik wil je vragen of je interesse hebt om de toegangsgegevens van xxx te bewaren zodat je ervoor kan zorgen dat de website online blijft.
De psychiatrie speelt het vaak achterbaks omdat ze het met woorden niet kunnen winnen. Dat is in discussies op fora vaak gebleken en
blijkt ook uit berichten van kritische wetenschappers. De psychiatrie hult zich in stilzwijgen en dat maakt ze erg gevaarlijk. Ik heb geen
idee wat ze van plan kunnen zijn in hun 'poging' hun beroep te redden. Ze kunnen zich ethisch niet verantwoorden en staan daardoor met
hun rug tegen de muur (kat in het nauw) en dat kan leiden tot escalatie.
Ik wil ervoor zorgen dat de hosting van xxx goed is geregeld en dat meerdere mensen toegang hebben tot de backup en server. Er
kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn, zoals brand in een data-centrum, failissement van de hosting provider et cetera. Met de
backup en inlog-gegevens kan de website relatief eenvoudig worden hersteld bij een andere provider.
Ik verneem graag of je interesse hebt om te helpen. Als je dat liever niet doet dan heb ik daar begrip voor.
04/08/2014 – in de namiddag, telefoon in het Engels vanuit Engeland, Manchester.
Met aandrang wordt gevraagd om in te gaan op de jobaanbieding, die per mail zal verstuurd worden.
Op 05/08/2014 en op 09/08/2014 komt telkens ongeveer dezelfde mail, met telkens andere contactpersonen.
Eine neue Vakanz fur die Stelle des Sachbearbeiter Logistik ist eroffnet.
Op 10/08/2014 komt een e-mail van een Nederlander, die in zijn bericht verwijst naar een Scientology-persoon, waardoor mij meteen
duidelijk wordt wat hier gaande is.
In verband met mijn presentatie van 6 september as. in xxxxxx adviseerde xxx om contact met u op te nemen.
Graag, indien dat mogelijk is voor uw, zou ik in de week van 25 september (augustus?, nvdr) een afspraak willen maken om uw wat
vragen te kunnen stellen.
Dat zou ik zeer interessant vinden en dat zou mij helpen om mijn presentatie echt compleet te maken.
Laat maar weten!

Mijn antwoord daarop:
Aan de website:
Na de mail van vandaag ( redacteur op Uw site) en in antwoord op deze email, laat ik U weten, daar geen interesse voor te hebben.
Ik wens niet gelinkt te worden aan belangenverenigingen, die problemen inzake volksgezondheid aanwenden om een eigen ideologie te
promoten.
Zelf sta ik alleen maar voor het hebben van kennis over de farmacologie van de harddrugs, die als medicijnen bij verzonnen zieken
worden aangeprezen.
Aan de persoon die de lezing zal geven in xxx:
U begrijpt dat ik daardoor ook geen verantwoordelijkheid, noch een verwijzing kan aanvaarden als die niets met de kennis over de
farmacologie te maken heeft.
Als informatie om te gebruiken bij lezingen, zijn de nieuwsbrieven en mijn weblog voldoende duidelijk.
Daar kan, mits bronvermelding, steeds gebruik van gemaakt worden.
Daarom kan ik jammer genoeg niet ingaan op een verzoek voor een afspraak.

Het jobaanbod is zeer aantrekkelijk om zelf uit de financiële problemen te raken.
Maar als daarmee de ziel moet verkocht worden...
Dan liever vechten met de blote hand, en met kennis in plaats van door FIF gemanipuleerde evidenties.
Scientology is een machtsstructuur, waarbij de strijd tegen harddrugs heel weinig met de waarheid erover, maar alles met het zieltjeswinnen daar rond te maken heeft.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 14 augustus 2014

