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Nieuwsbrief

Parkinsonpil als
afkickmiddel voor cocaïne
Simpelweg de ene toxicomanie commercieel vervangen door een andere.

Levodopa is een amfetamine van de zuiverste soort.
De amfetamines (phenylalkylamines) werken net als de cocaïnes (piperidinebenzylaten) zeer performant door weinig selectief
neuronen uit het netwerk van ons zenuwstelsel te verwoesten.
Door deze aanval reageert het lichaam met een gevarenreflex.
Precies die gevarenreflex is zeer gegeerd door de farmaceutische industrie omdat daarbij subjectieve klachten bij patiënten tijdelijk
verdwijnen.
Symptomen verdwijnen inderdaad, en daarvoor mag zogezegd al eens iets kapot worden gemaakt.
Niemand merkt het meteen en bovendien is het echte werkingsmechanisme op een crimineel laffe manier, als onbekend
uitgeroepen.
Als daarbij dan nieuwe symptomen (de bijwerkingen) optreden, worden ze comorbiditeiten genoemd, omdat je nu eenmaal geen
omelette kan bakken zonder eieren te breken.
Zo blijft een medisch circus selfsupporting draaien.
Geneeskunde, universiteiten en overheden noemen zoiets echte wetenschap.
Vandaar dat wie de farmacologie van een en ander wel bekend maakt, als niet wetenschappelijk wordt weggehoond.
En waarom een antiparkinsonmiddel tegen een cocaine-verslaving?
Heel gewoon.
De helende gevarenreflex, die amfetamine (of de Parkinsonpil) teweegbrengt is precies dezelfde als die een cocaïne-snuif bezorgt.
Simpelweg de ene toxicomanie lucratief vervangen door een andere.
Terwijl de onbekend te houden werking er zorg voor draagt dat geen kat het bedrog mag snappen.
Zo commercieel geslepen zijn we wel.
De catechismus van de dopamine en de serotonine blijft ermee overeind.
Wat meer is:

Het is hier in Canada nog conservatiever dan in NL en BE.
Ik ben uit mijn practicum gezet en van het universitaire programma weggestuurd omdat ik heb verwezen naar een
naturgeneeskundige, omdat de client in kwestie geen chemische anti-depressiva wilde gebruiken.
Ze zeggen me hier ( de lerares is 30 jaar jonger) dat het niet bewezen is dat antidepressiva dementie kunnen veroorzaken en
nog erger.
.....
Mijn vraag aan jou is: kun jij my misschien Engelse of andere Nederlandse artikelen ten bewijze van mijn stelling sturen.
De instructeur en supervisor zeiden: je stelling is niet bewezen dus je mag geen patiënten bang maken.
Ze hebben me overal uitgezet,omdat ik een " potential harm" ben voor clienten.....het tegendeel is waar, maar maak hen dat
maar eens wijs. AUB help me, ook als je research hebt over SSRI's.
Jouw boeken noem ik sowieso, maar een research artikel met bewijs, is zeer welkom, vooral als het in Engels is.
Ik hoop dat je begrijpt, anders vraag me maar, hartelijke groet ,
B.
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