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Nieuwsbrief

Nu nog Cannabis en LSD
Ongetwijfeld een stevig gesponsorde reclameboodschap in
het decembernummer van Spiegelbeeld.
Duidelijk veiliger dan Vioxx, ooit.

Als bron citeert de redactie: "National Pain Report" en vermeldt volledigheidshalve "En bewerkt door de redactie".
Lees: "Gefilterd met de FIF-technologie".
Naar analogie met de officiële geneeskunde, staat FIF voor "F*** inconvenient facts.

Maar... wat staat er meer?
There are 5 comments for this article
Trudy November 28, 2015 at 8:26 pm
Sorry Maureen, hate to disagree with you but medical marijuana is not limited to the US and Canada. It has been studied for years in
Israel and being used there. Also, Anatoliy, how can Big Pharmacy say a drug helps and get it approved through the FDA, when all it
does is increase their bottom line? That has credibility, but this study of 1,000 people does not? The major reason marijuana is not
being budged from schedule I is because it is an herb, therefore Big Pharmacy can’t patent it. You’ll see. As soon as they can make a
patentable concoction, which they already are starting to do, it becomes available! Just look at Florida. Only one strain is legal, and it
was patented. Funny how that works. The more money they can make, the more patents will be granted. Then, you can have your
“unbiased” studies. Look at Vioxx for an unbiased study!!
li-comment-174288li-comment-174288Anatoliy November 28, 2015 at 5:37 pm
I believe its a decent study but needs to be researched more. I believe marijuana has many remedies but research needs to continue.
Deb November 27, 2015 at 4:59 pm
but other countries are not as stupid………i.e. Canada to name one. Other countries are doing studies and the results show the
benefits of medical mairjuana for certain diseases.
James November 27, 2015 at 11:59 am
“The survey was conducted by Care by Design, which sells CBD cannabis sprays, oils and vape cartridges, so the survey has some
weaknesses.”
The study may offer some benefit to those who currently use marijuana, but the overall survey is just that and seriously lacks
objectivity.
Maureen Kielian November 27, 2015 at 10:42 am
This is a survey, I applaud that. But promoting marijuana as being “scientifically” studied is negligent. It is a Schedule 1 drug, thus it has
never been studied. Universities that could study the drug have not due to the risk of loosing their funding because it is an illegal drug.
Petitioning for marijuana to be a Schedule II drug is the way to go. Otherwise there is no approved scientific evidence that pass thru
any committee, organization, office, accreditation, or any other thing needed to prove patient safety and efficacy.

Heel fijntjes staat een verwijzing naar de pijnstiller Vioxx. Even herinneren.
De antipsychotica van psychoticaverkopers Novartis (Rilatine-Leponex ), Lilly ( Strattera-Zyprexa) en Janssens Pharmaceutica (ConcertaRisperdal), die nu ook voor gebruik bij kinderen geregistreerd zijn, scoorden allemaal meer doden in dezelfde periode waar voor Vioxx
‘maar’ 932 doden werden geteld en het daarom in 2004 uit de handel werd gehaald.
Alle drie de antipsychotica met meer doden dan Vioxx in eenzelfde periode, blijven in de handel om er de met stimulantia psychotisch
gemaakte jeugd mee onder controle te kunnen houden.
3277 doden met Leponex (clozapine),
1005 doden met Zyprexa (olanzapine),
1093 doden met Risperdal (risperidol).

Terwijl echt wetenschappelijk op het vlak van medicatie, men nalaat uit te leggen hoe een
en ander chemisch en farmacologisch in het werk gaat.
Om medisch therapeutisch bruikbaar te zijn dient een afweging gemaakt te worden van de
baten en de gevaren.
Het geciteerde onderzoek vergeleek de redactie met Savella, Lyrica (pregabaline) en
Cymbalta (duloxetine).
De actieve metaboliet van Cymbalata is een thiophenylalkylamine.
De actieve metaboliet van Savella is een phenylalkylamine.
Lyrica en de cannabinoiden worden als reagentia toegediend om door het lichaam
omgevormd te worden tot stoffen die op het zenuwstelsel inwerken.
Even gevaarlijk als de indolen, de (thio)phenylalkylamines en de phenylpiperidines.
Tot de groep indolen indolen rekent men LSD, de moederkoornalkaloiden en melatonine.
Bij de (thio)phenylalkylamines horen Cymbalta, de ongeveer 750 verschillende
amfetamines en ook Prozac, Strattera en sommige SSRI's en het vroegere astma-middel
Silomat.
De phenylpiperidines zijn de cocaïnestoffen, zoals methylphenidaat, venlafaxine, demerol ,
paroxetine enz.
Al die stoffen veroorzaken een therapeutisch lijkend effect terwijl men op een commerciële
manier de farmacologie ervan voor de maatschappij verborgen houdt.
Bemerk dat de bijsluiters het werkingsmechanisme meestal als onbekend uitroepen of in
het beste geval worden stofjes gerecycleerd, waar niemand kan of wil aantonen op welke
manier de chemie iets of wat met die stofjes aanvangt.
Het therapeutisch lijkend effect is in wezen niets anders dan de gevarenreflex waarmee het
organisme zich weert tegen het kapotmaken van essentiële onderdelen van het
zenuwstelsel.
De zogezegd 'serorotonerge' reflex bestaat uit de adrenaline-stoot, als doping, met even
wat welbehagen als gevolg, waarbij het pijngevoel verdwijnt, terwijl tevens agressie kan
ontstaan en op lange termijn - of in hoge doseringen – men dwangmatig psychotisch
gedrag gaat vertonen.
Bemerk dat bij alle, als wetenschappelijk uitgeroepen, studies om 'geneesmiddelen' te
promoten en schijnbaar steeds 'iets' aan de hand schijnt te zijn.
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