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Nieuwsbrief

Valproaat-techniek, nieuw
elan bij mindcontrol

1920

1985 : Synthese van Prozac (in 1987 op de markt) en
Strattera (in 2003 in de handel)

Sinds 1987: SSRI-stories: dagboek over moord, dood en
ellende als achter te houden 'inconvenient facts' of als nietzorggerelateerde calamiteiten bij de explosie van genezende
medicatie, waarvan de werking ofwel onbekend wordt gehouden
ofwel vervangen door fabels, die men alleen maar vermoedt.
Uiteindelijk blijken die nieuwe middelen psychotisch-makende

2007

stoffen te zijn (
: Medische Megablunder) en zijn ghostwriters druk aan het werk gezet om een catastrofe of de
waarheid te verdoezelen.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB251.pdf

2011:
Depakine (valproinezuur-valproaat), al meer dan 40 jaar als
preventie tegen epilepsie geïndiceerd, maar vooral off-label
eufemistisch als 'moodstabilisator' aangewend, terwijl niemand
al die tijd eerder de moeite nam om daarvoor een verklaring te
vinden, bleek uiteindelijk bij metabolisatie door het lichaam
een 'therapeutisch en zelfs aantoonbaar' methamphetamineeffect te hebben.
De techniek steunt daarbij op het toedienen van reagentia,
waarbij de chemische processen in het lichaam voor het
gunstige eindresultaat kunnen zorgen.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB400.pdf

De groene dikke farma herademt.
Het tijdperk van de brute doping, psychotica en dito stoffen
lijkt voorbij.
Het inzicht in het subtiele van de valproaat-farmacologie
zorgt voor ideetjes.
Nieuwe eufemismen komen eraan.
De vindingrijkheid is groot geworden.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB386.pdf

Immers...

2012

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB505.pdf

Waar is de tijd toen men overtuigd was dat tegen Alzheimer NOOIT medicatie zou helpen?
JAMAIS, zoals Christine VanBroeckhoven het voorspelde op 12/05/2012.
Maar we beleven straffe tijden.
Evidentie en FIF krijgen het allemaal voor elkaar.
En hoe.

2014
http://www.newsweek.com/alzheimers-cure-worked-mice-compound-tc-2153-263171?piano_t=1

Er zouden nogal fabrieksgeheimen gepaard gaan bij de aartsmoeilijke synthese van dit proteïne, maar een universiteit zou geen
universiteit zijn, zonder de spreekwoordelijke kennis.
En kennis kruipt waar die niet gaan kan.
Vooral wanneer daar goed kan aan verdiend worden.
Want we zijn aan de voedingssupplementen beland.
Voedingssupplementen genezen OOK spectaculair en net op dezelfde manier als het recept met de geheimzinnige proteïne, uit het
farmaceutisch circuit.
Uit:
http://tc2153.com/
http://www.champreviews.com/memory-healer-review/

Prodrugs als een simpele en eenvoudige oplossing, met een catalysator om de chemische bewerking in het lichaam te vergemakkelijken.
Al fronste ik even de wenkbrauwen, want valproaat (in Depakine) doet het helemaal zonder catalysator van buitenaf.
Nu blijkt dat het scheikundig hulpje zowaar uit de zee gehaald wordt, via een diertje uit de polycitor-groep.
https://www.flickr.com/photos/babsstockwell/5334990697/in/gallery-29287337@N02-72157625652015415/lightbox/

En wat blijkt?
http://en.wikipedia.org/wiki/Varacin

De gebruikte stof uit het diertje heet varacin.
Simpelweg alle camouflage weghalen uit het 'wetenschappelijk?' verhaal en de focus
richten op uiteindelijk 1 werkzaam bestanddeel.
Na metabolisatie blijft van de varacin-molecule een phenylethylamine (een amfetamine)
over, die net als alle andere bestaande Alzheimer-psychotica-medicatie, kortstondige
heldere momenten bezorgt, door vooraf eerst een heel pak nog overblijvende goede
neuronen kapot te maken en daardoor voor nog meer dementie gaat zorgen.
Om dan nog te zwijgen over de tot stand gebrachte bijwerkingen, die met
antipsychotica worden gecorrigeerd.
Evidentie en FIF.
Oordeel nu zelf.
Is de geneeskunde erbij gebaat om 'kennis' te blijven weren?
Om, als kiekens zonder kop, de patiënt schade te berokkenen en een medische
behandeling voor te wenden, die vervolgens lucratieve bijwerkingen veroorzaakt.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 19 december 2014

