Blog op seniorennet
Blog op adhdfraude

www.haesbrouck.be
www.megablunder.net

Jaargang 9 nr. 902
21 oktober 2015

Nieuwsbrief

De waanzin van te snoeien
synapsen en defecte neuronen
Of hoe magiërs farmacologische onkunde maskeren in bombastisch taalgebruik.
Opgedane lering uit deze bijdrage van mei 2002: er zou een zinvoller academisch
tijdsgebruik kunnen ontstaan wanneer onnozele mythen worden afgeschaft.
Het verschil tussen kennis en evidenties.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279673/pdf/0950227.pdf

Dat gebeurt wanneer zogezegd therapeutisch synapsen gesnoeid worden!

Samengevat:
Het verschil tussen een psychoticum en een antipsychoticum ligt in de dosering waarmee neuronen van het zenuwstelsel
chemisch worden kapotgemaakt.
Voorbeeld:
Rilatine behandelt narcolepsie (gewoon drogeren) met een DDD van 30mg/70kg lichaamsgewicht.
Om kinderen tot dwangmatig psychotisch, dus veel kalmer, te veranderen is een veelvoud daarvan nodig.
Zelfde principe met de actieve metaboliet van Prozac en Strattera.
Om een depressie aan te porren volstaat 20mg/70kg lichaamsgewicht.
Storend gedrag bij kinderen heeft 80mg/70kg lichaamsgewicht nodig.

De maatschappij vergaapt zich aan de 'leuke' gevarenreflex waarmee het organisme reageert op deze aanval.
Het zenuwstelsel is een elektrisch leidingensysteem waarbij de communicatie verloopt via neurotransmitters over ongeveer
800 miljard neuronen en de bijhorende synapsen.
"Therapeutisch" giftige stoffen toedienen knipt willekeurig synapsen weg en verstoort op die manier de broodnodige controle
over gedrag, simpelweg omwille van storingen in het systeem.
Afgestorven neuronen zijn eiwitrijke materie die gaat samenklonteren, waarvan het artikel uit 2002 schrijft: 'a higher number of
astrocytes in the hypothalamus....'
Leerden we onlangs ook niet over dat samenklonteren bij Alzheimer?

Het opgeblazen imago van de huidige
farmaceutische industrie steunt op het vervangen
van deze simpele gegevens door de verzonnen
fabels over reuptake, serotonine, dopamine en nog
veel meer.
Al bijna dertig jaar lang gedijt de geneeskunde
daarop en niemand die beseft dat al de glitter heel
wat nieuwe aandoeningen heeft tot stand gebracht,
die toch niet kunnen of willen uitgeroeid worden.
Een circus dat steunt op farmacologische onkunde
van deskundig gewaande medici.
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