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Nieuwsbrief

Universiteiten verzwijgen bewust
de werking van antidepressiva
De overheid gedijt omdat agressie, zelfmoorden, meer iatrogene
depressies en farmaceutische sponsoring zeer winstgevend zijn.

Terwijl de apotheker in
dienst van CM had moeten
blozen van schaamte door
de kwakkel van Prozac op
het grote publiek los te
laten.

Prozac was tot in 2005 net als de andere SSRI's voor kinderen verboden.

2005: Omzendbrief
minister R. Demotte
over ALLE SSRI's.

Met inhoud:

Maar toen Strattera in 2005-2006 als een vermomde Prozac en in veel hogere doseringen voor kinderen, de wereld verblijdde,
verslikten de autoriteiten zich toen even, wanneer ik dit bedrog bekend had gemaakt.

Uit mijn boek (ADHD-medicatie: medische megablunder) druk ik hier pagina 67 af met de verbaasde reactie van The Lancet over deze komedie.

Identiek dezelfde phenylpropylamine is zowel in Prozac als in Strattera de actieve metaboliet (groene kleur).

Om bedroefden alleen maar (chronisch) te drogeren gebruiken volwassenen 20mg/70kg.
Kinderen met ADHD maakt men met 80mg/70kg van hetzelfde, dwangmatig psychotisch.
Vandaar DE truc waarmee de farmaceutische industrie wonderbaar 'geneest'.
Een psychoticum verandert in een anti-psychoticum door de dosis per keer te verhogen.
Wat artsen en beoordelingscommissies eigenlijk beter niet weten, is de waarheid waarmee het bedrijf Lilly grote winsten maakt en een
financieel imperium op poten kan zetten.
De waarheid is dat zowel bij fluoxetine als bij atomoxetine, precies dezelfde metaboliet actief is, met het nieuwe amfetaminepatroon als kostbare
en ‘helende’ doping.
Op moleculair gewichtsbasis is dezelfde phenylpropylamine in atomoxetine zelfs nog 18% actiever dan in fluoxetine.
Om nu te vermijden dat Strattera voor kinderen verboden zou worden, slaagde Lilly erin om de hoogste gezagsinstanties zover te krijgen, dat ze
alvast fluoxetine (Prozac) voortaan ook voor gebruik bij kinderen hebben toegelaten.
Vraag is hierbij, of die hoogste gezagsinstanties nu WEL de waarheid weten over de actieve metabolieten, dan wel of ze overtuigd werden met
het gebruikelijke gepingel van meer doorslaggevende aard.
Zelf ben ik geneigd om dat laatste te geloven.
Stel je anders alleen maar even voor, dat voortaan die hoogste gezagsinstanties de verboden dopinglijsten bij WADA zouden gaan opstellen
(met de echte waarheid van Lilly) in plaats van de artsen, die alleen maar weet hebben van het goede dat Prozac en Strattera aan de mensheid
te bieden heeft.
Terwijl sportlui anders wel de echte werking van die stoffen kennen.
Om daarmee ‘legaal’ het nieuwe amfetaminepatroon als basisdoping te kunnen gebruiken.
'De bevolking hoort te weten dat geneeskunde al een tijdlang geen wetenschappelijke studie meer is, maar eerder een opeenvolging of
bundeling van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, een soort van collectieve anekdotes, eerder dan op wetenschappelijk bewezen
feiten.'
Uit: NB678
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