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Nieuwsbrief

Iatrogene agressie,
iatrogene zelfmoord
Uit: http//www.adhdfraude.net/pdf/NB832.pdf

Moeilijk om dit verder alleen zomaar te verbijten.
Iatrogene agressie, iatrogene zelfmoord, iatrogene dementie, iatrogene kankers.
In de loop van 2014 zorgde agressie als een item bij rechtszaken voor enige onrust in Nederlandse regeringskringen.
Overheden wilden een en ander toetsen aan de wetenschap.
En daar wringt het schoentje.
'Ongewild en toevallig' belandde ik in dat schuitje, op een ogenblik dat ik daar niet mijn volle aandacht kon aan wijden, omdat mijn verdediging in een
oorlog (over dezelfde 'wetenschap', maar dan in België) toen alle energie opeiste.
Nu ik weer bladeren aan de bomen zie vergroenen, en dat dossiertje bekijk, dan raak ik op een gezonde manier gewoon woest over het onrecht dat de
bevolking wordt aangedaan.
Overheid en geneeskunde bedriegen de bevolking op een manier die niet mooi meer is om te aanschouwen.
Uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB832.pdf
In dit stukje was ik op de hoogte dat de regering in het bezit gekomen was van informatie, die afweek van de klassieke
zonder-kennis-kunde-lobby, die het commerciële circus rond psychotisch en agressief makende geneesmiddelen in
stand wil houden.
Vandaar dat ik mij machteloos afvroeg of die informatie wel mocht bekend raken.
Waarop ik dan om toelating tot bekendmaking heb gevraagd, bij de instantie en de persoon die de regering op de
hoogte hebben gebracht.
Ik hou de betrokken personen en instanties anoniem, omdat ik niemand wil aandoen, wat ikzelf nu al jaren meemaak.
Alleen dit: een regering en een geneeskunde zijn marionetten in handen van een industrie die mindcontrol tot stand
brengt.
De arts die de regering naar waarheid adviseerde en de regering, schoven die waarheid opzij omdat ze beiden bang
zijn of schatplichtig aan die formidabele financiële macht.
Aan de persoon en de instantie die de regering adviseerden:
Ik begrijp het verantwoordelijkheidsgevoel waarmee de 9 velletjes met 'kanttekeningen bij de beantwoording van uw
vragen over het verband tussen medicijngebruik en agressie door de ministers Schippers en Opstelten, respectievelijk
per brief van 11 juni 2014 en per aanhangsel 2412, vergaderjaar 2013-2014' werden opgesteld.
Maar ik weiger te begrijpen dat die schaamte om kennis te etaleren, alleen maar uit lafheid voortkomt.
Ik noem het een bekladden van de functie die de maatschappij U toevertrouwde.
Mijn walg is groot.
Op welk niveau zou nog een minimum aan geweten voorhanden zijn?
Dit hier gaat om de volksgezondheid, verdomme nog aan toe.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 22 april 2015

