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Nieuwsbrief

Nieuw patent vervangt serotonine
en TRIPLE-reuptake-fabels

Het heeft te lang geduurd en de sleet op serotonine, dopamine en de stofjes allerhande maakte de verhalen daarover al veel te
lachwekkend.
Zelf geniet ik nog het meest van de lachend klaarkomende muisjes en de kwakkel van de Leuvense professor die onlangs nog, gewild of
ongewild, er ook een nummertje mee mocht opvoeren.

Op de nieuwe 'invention' is alvast een patent genomen, waarmee in een uitvoerige chemische taal de verschillende bestaande en komende
technieken worden beschreven, waarbij zal kunnen verwezen worden naar de nieuwe leer van de KAPPA-receptoren, die voortaan de rol van
serotonine en consoorten zal vervangen.
Alle bestaande ziekten en aandoeningen met eerdere defecten aan de stofjes zullen vanaf nu niet alleen ontstaan, maar ook behandeld
kunnen worden met weliswaar dezelfde chemische patronen, terwijl die patronen volgens het nieuwe patent de serotonine-hoax doen vergeten
en voorlopig een vernieuwde hocus-pocus-cultuur in het medisch gewaand bedrijf kunnen tot stand brengen.
Opvallend trouwens dat bij elk patent-item referenties zijn gepubliceerd, ze zelfs toepasbaar zijn op de technieken waarmee ook het bestaande
arsenaal van remmers-allerhande is tot stand gekomen.

Vandaar dat wanneer de patronen van de in ontwikkeling zijnde agentia even bekeken worden, deze maar heel weinig verschillen van de huidige
'psychotica', die volgens de nieuwe leer, voortaan ook Kappa-agentia zullen genoemd worden.
Al heel lang is bekend dat men het spectrum van de nieuwe "uitvinding" tot nu medisch uitbaatte met chemicaliën waarvan niemand de werking
kent of wil of mocht kennen.
Serotonine, dopamine en noradrenaline deden het commercieel voortreffelijk, zolang niemand kritisch bleef daarover.
Ik vond in het patent geen uitleg over hoe Kappa-agentia een genezing tot stand brengen door met de botte bijl zowel 'goede' als 'slechte'
neuronen overal in het lichaam kapot te branden, waardoor dan andere Kappa-geneesmiddelen de tot stand gekomen comorbiditeiten gaan
aanpakken.
Vanzelfsprekend ook door helemaal niets te (willen) weten over wat precies is aangericht.
Een kort overzicht van het huidig wingewest waar met psychotica winstgevende handeltjes tot stand kwamen: (uit NB684)

Als de synaps groter is dan de spleet die het handboek uit 1976 en de
elektronenmicroscoop-foto aangeeft dan kan een elektrische prikkel, nodig om
een gedrag onder controle te houden, helemaal niet meer.

Leuke medicatie die droefenis, ADHD, koude tenen, menopauze,
opvliegers, blozen, PTSD , liefdesverdriet en nog veel meer tot genot
van elkeen kan aanpakken, neuronen kapot maakt, waardoor de vitale
synapswerking die een rol te spelen heeft, zelfs bij normaal gedrag, om
zeep is geholpen.
Waardoor uiteindelijk na lang of chronisch gebruik ... jawel... Alzheimer kon
ontstaan.
En nu zou nieuwe Alzheimer-medicatie eens aan de synapsen gaan prutsen.
Synapsen, die er niet meer zijn.
Hoera, leve de chemie.

Waar vroeger dus serotonine en de anderen het voor mekaar kregen, zullen voortaan de Kappa-receptoren het moeten doen.
Alleen... blijft de vraag.
Hoe zal de uitleg klinken wanneer zal blijken dat die nieuwe synthetische peptide amides, net als de ouderwetse serotonine-brol ook dezelfde
lucratieve 'comorbiditeiten' zullen teweeg brengen?
Ik vrees warempel dat na de serotonine-en dopamine aandoeningen nu ook eens het FIF-syndroom in de medicatieleer mag aangepakt worden.
Duidelijk niets voor de Kappa-adepten.
Serotonine en Kappa zijn of waren evidence- of FIF-based.
De farmacologie van chemische stoffen steunt op kennis en niet op mooie couleurtjes die 'inconvenient facts' commercieel horen te verdoezelen.
Terloops nog dit.

Een neuroloog, die geen bal kent van de farmacologie van psychotisch
makende middelen, gaat ervoor om kinderen die lijden aan de optelling van
symptomen van normaal kindergedrag, zodanig dwangmatig psychotisch te
drogeren dat ze er uiteindelijk lam van worden.
Iedereen wint daarbij.
Neuroloog Guy Meersman haalt zijn incentives, de school herwint een
pedagogisch comfort.
Alleen Sophia ( de mama) vindt zoiets niet OK.
Maar in deze democratie is de mama maar een kleine minderheid, die volgens
de teneur van het artikel, beter vooraf moet gekneed worden.
"Maar dokter Meersman vindt de grote vrees voor Rilatine onterecht. Hij ziet het
middel eerder als een manier om het kind te helpen: "Als een kind een bril
nodig heeft, moet je het een bril geven. Als het ADHD heeft, Rilatine", zegt hij.
".

Een uitspraak waarmee de dokter het niveau illustreert
van zijn 'kennis' over een speciaal gereglementeerde
stof, internationaal onder klasse-II gerangschikt.

Onbegrijpelijk dat Knack een publiek debat tussen de achtenswaardige dokter en mijzelf over de manier waarop psychotisch makende
middelen kinderen helpen, uit de weg blijft gaan.
Misschien ligt het incident met de Nederlandse ADHD-goeroe nog te vers in het geheugen.
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