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Nieuwsbrief

Cannabis doodt kankercellen
Het gevecht van de ene kanker tegen de andere.

http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/ook-vs-geeft-toe-dat-cannabis-kankercellen-doodt#.Vo9ftVKQn3g

Er zou al een antidepressivum (als psychoticum) bestaan, die
kankermedicatie niet alleen maar kan afremmen, maar nu komt
zowaar een psychoticum (als cannabis) dat in staat blijkt te zijn om
met het eigen patroon zelf antistoffen te vormen tegen de tot stand
gebrachte kankers als gevolg van de ijlings gevormde antistoffen met
een specifiek patroon tegen andere psychotica.
Antistoffen tegen antistoffen, zeg maar.
Het gevecht van de ene kanker tegen de andere.

De renaissance van een farmaceutische industrie, doordat nu eindelijk een patent bestaat op een
'natuurlijk' product.
Honderd jaar geleden ontdekten chemie-geniën hoe met de stikstof uit de lucht en een beetje druk en
warmte ammoniak kon gevormd worden.
De basis om bommen en gifgas te maken voor conventionele oorlogsvoering.
Maar ook (de laatste halve eeuw) als basis voor de synthese van stoffen voor farmaceutische en
recreatieve doeleinden.
De eerste vijftig jaren die daarop volgden vertellen het verhaal van oorlog en van vrede.
Het klassieke historische verhaal van het goede en het kwade in de maatschappij.
De populariteit van bommen en gifgas zakte bij een intussen bewust geworden bevolking naar minder
sympathieke en duivelse diepten, zodat nieuwe middelen om te regeren zich opdrongen.
Mindcontrol en biologische agentia waartegen geen immuniteit bestaat, bewerken op vandaag de
terugkeer naar het vroegere feodale bestuur door machtige heersers.
Ik hamer al enige tijd op dit historisch gegeven, omdat academisch en statistisch nogal nagelaten wordt
om aan te tonen hoe opvallend in de tweede helft van de vorige honderd jaar er een explosie van
depressies, kankers en bijna onmogelijk te genezen virale epidemieën zijn tot stand gekomen.
Maar hoe laten we nu de ene kanker vechten tegen de ander?
We weten al dat giftige stoffen niet alleen neuronen kapot maken, maar bij de weeromstuit ook
antistoffen vormen om de aanvallers zo snel mogelijk uit het lichaam te verwijderen.
Vandaar DE flater met methylphenidaat (Rilatine), waar het bedrijf de wereld bedriegt door te stellen,
dat amper 1% therapeutisch actief is en die ene percent na twee uur, onveranderd (en dus veilig),
opnieuw het lichaam verlaat.

Uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB683.pdf
Terwijl,

http://ntp.niehs.nih.gov/results/pubs/longterm/reports/longterm/tr400499/abstracts/tr439/index.html

Welnu...
Er zijn drie (gekende) soorten chemische patronen waartegen weefsels ijlings en
chronisch antistoffen vormen om een en ander zo vlug mogelijk uit het lichaam
weg te halen.
De indolen (LSD en ergotamines), phenylalkylamines (amfetamines en de meeste
SSRI's) en de benzylpiperidines (cocaine, Rilatine, Trazolan, Champix en sommige,
zelfs nieuwe, SSRI's).
Verder blijken nu ook sommige stoffen (prodrugs, genoemd) als reagentia door het
lichaam omgevormd te worden tot bestanddelen, waarop het organisme, in een
gevarenreflex, net zo goed antistoffen vormt als tegen de drie genoemde patronen.
Voor de duidelijkheid.
Waar men een eeuw geleden stoffen met een koolstof-, zuurstof- en waterstofsamenstelling en met de stikstof uit de lucht, onder een beetje druk en wat warmte,
ammoniak kon vormen om er bommen en gifgas mee te maken, gebruikt men sinds 1963 (bekendmaking van het opzet - NB768) en 1964 (de uitvoering ervan) reagentia met precies dezelfde C-,O-,H- bestanddelen om er met de stikstof (N-)houdende metabolieten uit de voeding, 'medicatie' en partydrugs mee tot stand te
brengen.
Ook die stoffen zorgen voor 'nieuwe' immuniteit en antistoffen, met een verschillend
patroon, die zoals eerder al eens is aangetoond, zelfs in staat zijn om de werking
van andere anti-kanker-patronen te verminderen.
Antistoffen (die uiteindelijk kankers vormen) op antidepressiva verstoren de werking
van antistoffen (kankermedicatie) op andere ook door antistoffen veroorzaakte
kankers.
Het lijkt moeilijk, maar het gegeven is zo simpel en daardoor zo winstgevend dat
het bekend maken ervan door overheden, universiteiten en media als nietwetenschappelijk wordt opzij geschoven.
Geweldig idee voor de kinderpsychiatrie.
Combineer voortaan methylphenidaat (Rilatine, Concerta) met cannabis.
Zo kan alleen bij kinderen, alvast , de ene kanker de andere opeten.
En pronostikeren welke kanker het zal halen.
Maar over wegschuiven gesproken...
Wat volgt is een reactie op het bericht van eergisteren.

Beste Fernand,
Dank wederom voor je berichten.
De Srebenica affaire blijft een open wond hier in Nederland, die geweldig pijn doet op het moment dat de daaromheen liggende
zenuwen worden geraakt.
Het blijft ook een open wond in de nationale zelfkastijding om te voorkomen, dat mensen verder kijken dan naar de politiek correcte
interpretaties van wat er is gebeurd en wat er nog steeds gebeurt. Men wordt als het ware geestelijk gevangen gehouden in slechts
1 interpretatie van de gebeurtenissen. Wij als Nederland en onze Nederlandse militairen hebben gefaald om de zielige moslims in
Srebrenica te beschermen.
Onzin natuurlijk. Srebrenica was bedoeld om Europa-wijd sympathie op te wekken voor de zielige moslems die feitelijk totaal niet
zielig zijn, maar onder leiding van Izetbegovic, Sacirbey - ff het maatje van onze prinses Mabel echtgenoot van wijlen prins Johan
Friso van Oranje - en zijn onderdanen simpelweg gewelddadig jegens de Serven, daar waar de Serven ervan worden beschuldigd
dat zij de enigen zijn die zich gewelddadig hebben gedragen tegenover de moslems. Moslems werden in de negentiger jaren al
voortdurend door de hersenspoelmedia afgebeeld als onschuldige, zielige slachtoffers, quod non.
Voordat een oorlog begint sneuvelt de waarheid en dat is in de kwestie Joegoslavie ook het geval. Joegoslavie beschouw ik feitelijk
als het eerste europese land, dat door toedoen van het Verenigd Koninkrijk in samen werking met de USA gedestabiliseerd is. Er
zullen zo vrees ik nog wel een paar andere europese landen volgen tenzij er iets bijzonders gaat gebeuren.
PTSS, POST TRAUMATISCH STRESS SYNDROOM. Ik ken een psycholoog die daar allerlei vraagtekens bij zet.
Hij snapt niet en wil niet begrijpen en wil niet zich verplaatsen in het fenomeen, dat je als soldaat of officier opdrachten hebt
uitgevoerd, waaruit voort moest komen, dat je ertoe bijdroeg dat mensen zouden worden vermoord door toedoen van jou handelen
en het gewapenderwijs ingrijpen danwel juist NIET in mogen grijpen van jou en jouw mede-militairen.
Zodra die mensen terugkomen in de gewone burgerwereld en zodra die mensen zich gaan realiseren wat zij gedaan hebben
danwel hebben nagelaten, mede in dat soort situaties ontstaan de psychische problemen. Laat staan als die mensen verdoofd
worden door pillentjens, want dan wordt een en ander nog veel gecompliceerder.
De gedachte alleen al begrijpt de psycholoog niet, dat het kwaad dat je een ander aangedaan hebt danwel zal kunnen aangedaan
hebben zou kunnen leiden tot zelfverwijten en depressies die gewone burgers vreemd zijn. Laat staan als er chemicalien aan
toegevoegd worden die nog eens je cardiovasculaire danwel zenuwstelsel stelselmatig ernstig aantasten.
Dit alles lijkt mij een bron en een cocktail voor psychische en psychiatrische problemen die uiteraard door vele
psychomegoochemerds en psychiatrie-megoochemerds nauwelijks of niet als zodanig zullen kunnen worden geduid in hun
oorsprong.
De condition humaine wordt door de activiteiten van dit soort quasi-deskundige-academische geleerde therapeuten die de
pillentjens kritiekloos en kennisloos blijven voorschrijven er niet beter op om het maar zachtjes uit te drukken.
Jan

Apotheker Fernand Haesbrouck, 8 januari 2016

