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Nieuwsbrief

Pil kan wellicht PTSD
voorkomen

Twee jaar is het geleden dat weeral een 'niet-verslavende' opium-stof veelbelovend over de doopvont werd gehouden.
Terwijl voor alle zekerheid de chemische formule liever werd achtergehouden en ik toen verwachtte bij een van de eersten te zullen
horen, wanneer dit uiteindelijk toch publiek zou worden gemaakt.
Het gebeurde niet.
Stilte daarrond daalde neer.
Tot een email vandaag mij aan dit 'oude' bericht herinnerde.

Wat is nu het geheim achter "Systemic and central amygdala
infusion of SR-8993, a new highly selective NOP-R agonist,
impaired fear memory consolidation." ?
Maar als die SR-8993 nu toch een phenylalkylamine, of een
indol-verbinding , of een piperidine, of zelfs een pro-drug zou
zijn, die uiteindelijk net hetzelfde tot stand brengt als alle
vermaledijde voorgangers, hoe zal de medisch commerciële
wetenschap daarop reageren?
Met ongeloof?
Met verbijstering?
Of met voldoening, omdat het circus uiteindelijk toch een
tijdlang heeft kunnen doorgang vinden.
Al was het maar om heel wat onkosten te recupereren.
Iets in mij vermoedt waarom men duidelijkheid over SR-8993
achter houdt, waardoor men PTSD uiteindelijk toch wil blijven
behandelen door bouwstenen van het zenuwstelsel weg te
knippen en omdat men die techniek voor het toekijkend publiek
verborgen wil houden.
Uit nieuwsbrief 680 van 9 juni 2013.

Doodgewoon een nieuwe chemische variant op de bekende indol-reeks met in ethyl of propyl geplaatste
stikstoffen, die de celwanden van neuronen verschalken om er de schadelijke energie-bommetjes in te
deponeren, waarmee het neuron verbrandt en daarmee een therapeutisch-gewaande gevarenreflex opwekt, een
veranderde perceptie op de realiteit, een verminderde controle over gedrag en niet in het minst... antistoffen
vormt tegen de aanvallers, als een van de voornaamste oorzaken van de iatrogene kankers in deze tijd.
Om dan nog te zwijgen over pulmonaire hypertensies, agressie, botontkalking en jonge dementies.
Wat als muziek klinkt in de oren van zij, die er goed willen aan verdienen en die in deze maatschappij bekend
staan als de hoeders van de volksgezondheid.
Lees het werkingsmechanisme op : http://www.megablunder.net/werking
Als volksgezondheid juicht is het nooit omwille van 's volks gezondheid.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 3 juli 2015

