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Nieuwsbrief

Psychotiseren loont
politiek, commercieel en
pseudo-medisch

Commerciële volksgezondheid gedijt op 'werking onbekend'.
Het dwangmatig blind staren op positieve evidenties (EBM) en het even obstinaat de andere kant opkijken bij inconvenient facts (FIF) blijft
het waarmerk van een zonder-kennis-kunde, die de maatschappij huichelachtig voorhoudt farmacologisch geschoold te zijn.
In het menselijk jargon noemt zoiets: misbruik van vertrouwen.
De evidenties die zonneklaar aantonen dat het helend effect van een psychoticum als cannabis steunt op de psychotisch-makende werking
ervan, veronderstellen kennis over het werkingsmechanisme waarmee de cannabinoïden een en ander teweeg brengen.
Vandaar dat de commerciële tak van de gezondheidsindustrie kennis-bagage overboord gooide om de heilige koe van een pampergeneeskunde te vereren.
Of het gouden kalf van de schijtende ezel?

Immers, een antipsychotica-markt hou je het best in stand met een bloeiend psychotica-wingewest.
En omdat psychotica officieel niet tot het medisch taalgebruik horen, zijn er de therapeutische koosnaampjes.
De anti-epileptica, de antidepressiva, de anti-parkinsons, de anti-dementica, de veilige anti-ADHD alleen voor kinderen, de antimenopauze-doping alleen voor vrouwen, de anti-posttraumatische stress snoepjes ook voor militairen, de anti-opvliegers exclusief voor
vrouwen, de koude-tenen remedies voor ouderen in elke leeftijdscategorie, het anti-liefdesverdriet over alle geslachten en leeftijden heen,
zelfs orale-antidiabetica, of anti-stotter-medicatie, waarvan de farmacologie angstvallig door universiteiten, overheden en producerende
bedrijven wordt achtergehouden.
Een overzicht van de manier waarop men een kudde kneedt om klakkeloos een ideetje door de strot te jagen waarbij een klasse-I stof,
voortaan zal aangewend worden om de wel therapeutisch en lucratieve klasse-II of klasse-III stoffen (in hogere doseringen) als antipsychotica chemisch en bipolair te blijven verspreiden.

Een evidentie die leert dat men een
psychose niet geneest door een
psychoticum toe te dienen.

Maar ...

Apotheker Fernand Haesbrouck, 13 juni 2015, … het kan verkeren ...

