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Nieuwsbrief

1890 dagen is het geleden
"Ze spartelen, maar spartelen stil"

Van jaargang 4 naar jaargang 10 op vandaag.
Van hier tot in Amerika (of Canada?).
Lees ... gisteren (NB916).

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...

En maar te pletter drogeren.
Omdat het gezond is.
Want zij die de gezondheid bewaken, zijn door de wet beschermd als ze falen door onkunde.
Farmacologische kennis is ze onbekend.
En zelfs als ze fouten maken, worden ze beschermd door de wet.
Zeggen ze zelf.
"Het maakt niet uit of ik fouten maak, ik ben beschermd door de wet".
Een antwoord dat ik mocht aanhoren van een beroepsgevormde autoriteit na een voor hem pijnlijke discussie.
So what?
Immers... kennis leert dat het kapotmaken van neuronen een controleverlies over gedrag doet ontstaan (psychosen,
hallucinaties, wanen, agressie, zelfmoorden), pulmonaire hypertensie (plots doodvallen, Congres Venetië 2003 over pulmonaire
hypertensie), vasculaire dementie (Alzheimer) en ook kankers (ontstane carcinogenese bij weefsels die chronisch en in een
ijltempo antistoffen tegen vernietigende stoffen moeten produceren).
Blijft dit feest nu nog zo een 2000-tal dagen duren?
We staan er bij en kijken ernaar.
Vol ontzag en bewondering voor een kwak-kunde, die steunt op postieve 'evidences' en op 'FIF' (F*** Inconvenient Facts).
Voor alle duidelijkheid toch even herhalen wat hier 1890 dagen geleden ook schriftelijk tot stand kwam.

Ze spartelen, zij die toxicomanie, mindcontrol en pedagogisch comfort met harddrugs promoten.
Wie zijn zij?
Een greep uit de velen, waar dikke nekken nieuwe houvasten aan het zoeken zijn.
Bij al die instanties blijft het ijzig stil.
De serotonine of dopaminefabeltjes verschijnen niet meer in de spots.
De reuptake zelfs nog minder.
Maar het ergst van al....
Het psychotisch maken, het doen doodvallen aan pulmonaire hypertensies , het sluimerend veroorzaken van vroege
dementie... allemaal zwijgen ze daarover.
Cum tacent, dicunt.
Al die instanties broeden een foef uit om de poenpakkers, die alleen maar weten, dat ze niet weten hoe psychotica hun
patiënten kapot maken, en die daarom wetenschappelijk worden geacht, zelfs al kunnen ze niet eens zelf een diagnose
stellen van verzonnen ziekten, om de poenpakkers geen gezichtsverlies te laten lijden.
Dit zijn ze, deze onvolledige lijst (een greep uit 2 dagen bezoekjes).
Allemaal zijn ze te beroerd om –zelfs nog in geval van twijfel - 'bewarende maatregelen' te treffen in het belang van de
slachtoffers, die hen veel geld opbrengen.

Ze spartelen, maar spartelen stil.
Waarom mochten noch de media, noch het publiek op de hoogte worden gebracht dat tijdens het festivalseizoen, Volksgezondheid
stiekem zou experimenteren met hoge doseringen MDMA?
(E-mail van 8 juli 2010 aan het medisch establishment)

Waarom werden de omstandigheden van de twee doden op pukkelpop nooit onderzocht en verhinderde het parket dat een
toxicologisch onderzoek op de lijken zou worden verricht?
Zouden die sterfgevallen gebeurd zijn, als het publiek op de hoogte was geweest van het experiment met de zeer hoge doseringen?
Waarom maakt Volksgezondheid niet bekend waarom men heimelijk experimenteert met hoge doseringen psychotica?
Waarom blijven overheid, universiteiten en artsen verzwijgen dat massief drogeren met amfetamine- of cocaïnedoping, psychotisch
maakt, fatale pulmonaire hypertensies veroorzaakt en op termijn tot vasculaire Alzheimer zal leiden?
Waarom heeft de overheid Volksgezondheid in 2006 het plantje quat onder een opiumwetgeving geplaatst, omdat het bupropion
bevat en waarom hoeft dezelfde bupropion , als een amfetamine, van 150mg en 300mg in Zyban en Wellbutrin in de apotheek niet
eens in de vergifkast bewaard te worden?
Waarom plaatste de overheid Volksgezondheid de chemische stof mCPP, als een gevaarlijke drug, uit het recreatieve milieu, onder
een opiumreglementering, terwijl mCPP, als actieve metaboliet van Trazolan, na een nachtje slapen, volop als een cocaïneproduct en
psychoticum vrolijk aan het werk kan gaan.
Bij miljoenen patiënten, die daardoor natuurlijk ook aan de antipsychotica zitten, om dan chemisch bipolair te kunnen balanceren op
psychotica en antipsychotica.
Trazolan hoeft nog steeds niet in de vergifkast bewaard te worden in de apotheken.
Trazolan is in België het best verkochte psychoticum en geen kat die officieel mag weten, waarom die stof zo succesvol is.
De agressie en het zelfmoorden ermee, schuift men wetenschappelijk en medisch onder de mat.
Werkingsmechanisme onbekend, is het toverwoord om medisch slim wetenschappelijk en commercieel succesvol te zijn.
Waarom is het in het medisch milieu zo winstgevend om over psychotica, die harddrugs zijn, helemaal niets te willen weten?
Het werkingsmechanisme als onbekend te verklaren?
En die onkunde als wetenschappelijk uit te roepen?
En daar bovendien nog voor geloofd te worden door de ganse maatschappij, die even hypocriet niet eens meer hoeft na te denken?
Het kan toch niet dat artsen criminelen zouden zijn, die zoveel en zo hard studeerden om alles te weten over alles, en daarom zo goed
als onfeilbaar, wanneer ze het publiek voorhouden dat harddrugs en psychotica veilig zijn, omdat ze niet willen weten hoe ze werken.
Het slim zijn, in de meest overtreffende trap.
Il faut le faire.
Elke dag meer, stilletjes spartelen is een dag van feest, geld en macht.
Maar ook van schuttersfestijnen en steekpartijen.
Een chemische oorlog tegen de eigen bevolking, die geen geld kost, maar integendeel veel opbrengt.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 31 oktober 2010

Ik noteer dat op vandaag in dit land nog steeds een constructie overeind blijft waarbij de
overheid gedoogt dat illegaal verdovende middelen worden ingevoerd om toe te dienen aan
kinderen, ter wille van het pedagogisch comfort en de partijkas van een politieke organisatie.
En dat in datzelfde land een dokter in de geneeskunde minister is van Volksgezondheid en van
Sociale Voorzorg.
Het departement dat het laatste decennium via deze constructie meebetaalde (meebetaalt?)
voor de chantagegelden van ministers met een 'verwerpelijke levenswandel'.
Uitspraak van een daarvoor opzij gezette procureur-generaal (Lieckendael) in de jaren '90.
Het bekend maken van deze constructie heeft me sinds 2011 al veel ellende bezorgd, wat
alleen maar mijn probleem is.
Terwijl het maatschappelijk veel belangrijker is dat kennis over de werking van psychotrope
stoffen bij universiteiten en overheidsinstanties uiteindelijk toch bekend raakt.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 3 januari 2016

