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Nieuwsbrief

Overheid sponsort
zelfmoordindustrie

Volksgezondheid en geneeskunde vertikken het politiek en
commercieel om farmacologische kennis te gebruiken.
Dit is wraakroepend.

Dit kan alleen maar op onkunde wijzen.
Deze maatschappij stevent in een record-tempo af naar een nooit geziene zelfmoordplaag.
Met een poepsimpel recept.
Laat de belastingbetaler de dure psychotisch makende drugs betalen, vergoed verzorgingsinstellingen en
voorschrijvende artsen rijkelijk en kijk er vooral op toe dat niemand, die behandelt mag weten waarmee men bezig is.
Maak iedereen en vooral jezelf desnoods foefjes en fabels wijs, want als overheid geniet je van een democratische
legitimiteit en als arts wordt het slimme aanzien op de koop toe mee gesponsord door een farmaceutische industrie,
die al jaren aan een stuk een imperium van mindcontrol tot stand heeft gebracht.
Gelukkig stoeien universiteiten ijverig mee en specialiseren ze niet alleen in het bedenken van geleerd lijkende epitheta
maar ook in het opzetten van prikkelende projecten waarmee dwangmatig kan gedoctoreerd worden in een steeds
voortschrijdende zonder-kennis-kunde.

http://personal.lse.ac.uk/FERREIRD/generalists25Jan2009.pdf

Maar wat maakt mij zo kwaad?
Depakine, voor het slapen, zorgt , als een pro-drug , ervoor dat tijdens de slaap methamfetamine wordt gevormd.
Naar de ochtend toe ontwaakt de patiënt onder invloed van het intussen gevormd psychoticum.
Methamfetamine is de Pervitin die de Duitse soldaten in staat stelde om gedurende vier dagen en nachten aan een stuk
agressief door te vechten.
Methamfetamine wordt op vandaag in de VS, aan kinderen met ADHD toegediend als Desoxyn, in hogere doseringen dan om
alleen maar langdurig agressief te zijn.
Psychotica laag doseren, als gewone doping, veroorzaken hyperkinetisch en agressief gedrag en hoger gedoseerd lijken ze te
kalmeren omdat een dwangmatig psychotisch gedrag tot stand komt, waarmee welwillend aan (syndicale?) verzuchtingen van
opvoedend personeel kan tegemoet gekomen worden.
Het toedienen 's morgens van sertraline dient om meteen het dopingeffect van de amfetamine te versterken.
Sertraline is een 'propyl' uit dezelfde groep waarin ook cocaïne of methylfenidaat, als 'ethyls' zijn ondergebracht.
De twee benzodiazepines (lorazepam en lormetazepam) temperen het opjagend effect, terwijl ze er tevens voor zorgen dat
een nuchter beoordelingsvermogen van feiten en gebeurtenissen afgevlakt wordt.
Waardoor het wegvallen van een (natuurlijke) reflex tot zelfbehoud een vanzelfsprekend gevaar betekent bij personen met
zelfmoordneigingen.
Artsen, die zo een medicatieschema opstellen, hanteren daarvoor alleen maar de commerciële richtlijnen die door de
farmaceutische bedrijven zijn opgesteld.
Over de farmacologische werking houden universiteiten en overheden hen onwetend.
Bijsluiters stellen dat men ofwel de werking niet kent, of vertellen 'geleerd' klinkende fabels over serotonine en andere stofjes,
die niemand kan of mag doseren, omdat in dat geval de fraude zou blijken.
Volksgezondheid en geneeskunde vertikken het politiek en commercieel om farmacologische kennis te gebruiken.
Dit is wraakroepend.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 1 juli 2015.

