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Nieuwsbrief

In de kerk pissen op pilaren
en de heiligen de schuld geven
Hypocriete medische en
politieke hogepriesters zijn zelf
de oorzaak van de
eenmansoorlogjes die
oorspronkelijk met wapens
werden beslecht.
De schuttersfestijnen van
weleer.
Vandaar: het beschuldigend
vingertje gaat de lucht in,
richting wapens.
Wapengebruik aan banden
gelegd.
Maar de oorlogjes stoppen niet.
En het aantal slachtoffers
neemt toe.
Zal het belerend vingertje
voortaan richting vliegtuigen
(Franse Alpen) of autobussen
(Sierre) wijzen?
Zo te zien, zijn we er nog niet
helemaal.

Al weet onderhand nu iedereen hoe evidenties en FIF een 'onfeilbare' elite verrijken en een domme massa met mindcontrol in het gareel
houden.
De domme massa is duidelijk niet rijp voor de hoogtechnologische scheikunde waarmee men braaf en zonder gemor een economisch systeem
in stand kan houden, tot meerdere eer en glorie van de hogepriesters zonder kennis.
Maar intussen heeft het organiseren van de begeerde mindcontrol wel wat bijwerkingen veroorzaakt, die tot nog toe steeds door het FIFsyndroom en het verbannen van kennis, vakkundig onder de mat worden geveegd.

Iatrogene agressie explodeert samen met
psychiatrische aandoeningen, die zelfs lucratief
en tot ieders voldoening verveelvoudigen door
ze chemisch te behandelen.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB862.pdf

“Wat niemand mag weten”, staat in:
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB301.pdf

Om vervolgens en uiteindelijk met veel omhaal,
toch nog het leven te willen redden van een
opgesloten crimineel, door hem opnieuw vrij te
willen laten.
Of is die man alleen maar een sukkelaar omdat hij
geen buschauffeur of co-piloot is?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150330_01607109

Zou er meer of minder agressie zijn in deze wereld als het medisch bedrijf zou willen weten hoe psychotica werken?
Zouden er meer of minder depressies en(of) zelfmoorden zijn in deze wereld als de psychiatrie zou willen weten hoe de antidepressiva, die
psychotica zijn, werken?
Zouden er meer of minder sporters plots doodvallen aan vermeende en niet op te sporen 'aangeboren' hartafwijkingen, als WADA of de
controlerende artsen zouden willen weten, hoe veilig antidepressiva of andere 'onschuldige' medicatie als niet-verboden doping worden
gebruikt?
Zouden er meer of minder kankers lucratief met dure chemo moeten behandeld worden, als universiteiten en politiek verantwoordelijken
zouden willen weten hoe geneesmiddelen met een amfetamine- ,cocaïne- of indolpatroon en (of) als prodrugs massaal voor een zogezegd
therapeutisch gebruik worden toegelaten?
Om dan nog te zwijgen over 'jonge dementen'.
Ikzelf vraag het mij nu al meer dan tien jaar af en vermoed al stilaan het juiste antwoord.

Albert Speer voorspelde dit in 1949 op het proces in Nurenberg.

Waar intussen in de jaren '70 de chemische industrie ijverig bezig was om, met steun van het Amerikaanse congres (1964), stoffen
te ontwikkelen die een mindcontrol mogelijk moesten maken, verhinderde een politiek de wetenschappelijke onderzoekingen en
bevindingen van David deWied (1974), die dit soort van experimenten hadden kunnen kelderen.
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB801.pdf

Rond 1985 kwamen de moleculen fluoxetine (Prozac) en tomoxetine (nu: atomoxetine - Strattera) tot stand.
Het vervolg is 'hedendaagse geschiedenis".
Zo te zien, vaart de maatschappij er beter bij, wanneer verantwoordelijken het allemaal beter NIET weten.
En heerst er vrede en welvaart, dank zij een van hogerhand gestuurde farmacologische en medische 'onkennis'.
"Werking onbekend."
DE wetenschappelijke slogan, als garantie voor lucratieve zorgverlening onder een nieuwe en huidige medische vlag.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 1 april 2015

