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Nieuwsbrief

Geen depressie, wel psychotisch
door SSRI, cocaïne of amfetamine

http://www.naturalnews.com/049137_Germanwings_depression_antidepressant_drugs.html

De maatschappij vertikt het al jaren om de sterk gestegen psychiatrische opnamen bij psychotisch gedrag te wijten aan de hoge doseringen
psychotisch makende stoffen die bij depressies en ADHD worden voorgeschreven.
Omdat men de werking van die stoffen als onbekend heeft uitgeroepen, voelt niemand zich geroepen om het statistisch materiaal dat daarover
voor het grijpen ligt, aan te wenden om schoon schip te maken met deze, op zijn zachts gezegde, ontsporing in de geneeskunde.

Deze morgen beantwoordde ik de email van een persoon, die mijn laatste lezing had gehoord.
Dag Fernand,
Is het neerstorten van het vliegtuig het zoveelste geval van pure
waanzin door drogering met antidepressiva ?
Wie durft de synthese maken ?
Met vriendelijke groet,

Beste xxxxx,
Ik vrees dat dit een gelijkaardig verhaal zal worden als Sierre van 3 jaar geleden (13 maart 2012) , met die autobus met kinderen.
Niet helemaal hetzelfde want vgl. mij zat de buschauffeur door zijn paroxetine ( een cocaïneproduct) plots dood achter het stuur, en is het
ongeval 'buiten zijn bewustzijn gebeurd'.
Met het vliegtuig vrees ik dat de depressie ook met een verslavende (cocaïne- of amfetamine- )stof werd behandeld en toen die periode van
de behandeling gestopt had moeten worden, men zal teruggevallen zijn ofwel op cocaïne ofwel op Rilatine.
Die laatste stof wordt nogal algemeen gebruikt, ook in de luchtvaart.
Rilatine is een cocaïnestof.
Misschien zelfs in combinatie met het antidepressivum, omdat 'de depressie anders zou kunnen hervallen'.
Uiteindelijk zorgen die stoffen ervoor dat men controle verliest over gedrag en een gans andere perceptie op de realiteit ervaart.
Vandaar dat hoge doseringen zorgen voor een dwangmatig, obstinaat en psychotisch gedrag.
Wat het absurde van het verhaal helemaal verklaarbaar maakt.
Bemerk dat de therapeutische dosis van Rilatine bij kinderen precies het dubbele is van wat men gebruikt bij narcolepsie, om alleen maar
wakker te houden.
Vandaar ... dwangmatig psychotisch en een blik die lijkt op 'stoned'.
Ik vond het gisteren een goede zaak in het nieuws, dat men probeert af te zien van het controleren van hartfuncties bij sportende jongeren.
Dit betekent dat men eindelijk begint te vermoeden dat de sterfgevallen een andere oorzaak hebben dan het 'gezond' sporten.
Alleen jammer dat men, van zij die doodvielen, nagelaten heeft om te registreren wat voor 'medicatie' ze gebruikten.
Bij een dergelijk sterfgeval noteert de arts, voor statistisch gebruik, de term: 'uitbehandeld'.
Immers, een doodgevallen patiënt is niet meer in de zorg, en statistieken dienen om de 'zorg' te evalueren.
Die info komt van een inspecteur bij volksgezondheid in Nederland en die man noemt dat soort van 'hartstilstanden' een 'calamiteit die nietzorggerelateerd' is.
Deze redenering heb ik op papier en ook de gegevens van die inspecteur.
Eigenlijk was het 10 of 12 jaar jaar geleden al de hoogste tijd dat men het werkingsmechanisme van al die stoffen had moeten bekend
maken.
Het had mij, maar vooral de ganse wereld , een heleboel ellende kunnen besparen.
Met vriendelijke groeten,
Fernand
Voor een goed begrip...
Mijn aanvoelen is dat de man in het ziekenhuis is behandeld geweest voor wat men 'eufemistisch' een serotonine-syndroom is gaan
noemen.
Een lappendeken van symptomen veroorzaakt door te hoge doseringen psychotisch makende stoffen, die synergetisch vervelend te keer
gaan.
Het werkingsmechanisme van psychotisch makende stoffen in de geneeskunde, heeft men om commerciële redenen als onbekend
uitgeroepen.
Geneeskunde bazuint intussen van de daken, dat men niemand schade toebrengt door met psychotica allerlei klachten comfortabel te
behandelen.
Vandaar dat geen kat bij de daaropvolgende accidenten door iatrogeen tot stand gekomen psychotisch gedrag, de link kan en mag leggen
naar die 'therapeutisch' aangewende psychotica.
Intussen is de werking die ik beschrijf op (http://www.adhdfraude.net/blog) of op (http://www.megablunder.net/werking) nog steeds
door niemand weerlegd, maar ook nog door niemand gebruikt.
Vraag is alleen.
Hoe groot zal een volgende ramp moeten zijn, om dat soort van criminele onkunde (en-)of corruptie bij medische en academische
instanties voorgoed uit de wereld te bannen.
Zelf bezit ik alleen maar de kracht van het woord.
Het grote gelijk ligt nog steeds in handen van financiële grootmachten die overheden, universiteiten en de wereldpers uit hun hand laten
eten.
Geneeskunde is daarbij een voorwendsel.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 27 maart 2015

