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Nieuwsbrief

Hoe Jan in Nederland
re(a)geert
Wederom wetenschapsfraude waarmee
vergeleken de Stapeltjes kinderspel zijn.
Fernand,
Dank voor je kazuifel nieuwsbrief.
Het gaat inderdaad om een processie van kazuifels, vertaald van het religieuze-christelijke-roomskatholieke naar het profaan-heidense-academisch-ritueel met toga's en meer van dat soort
gewichtig aandoende voor de leken parafernalie die de wierook-luchten ter verdoving van het
rationele vermogen van de aanwezigen moeten doen voorstellen.
Het patroon in jouw nieuwsbrieven begint zo langzamerhand toch wel steeds duidelijker te worden.
Je kunt geen promotie meer bestuderen of er blijkt uit, dat er geen sprake is van evidence based
conclusies, maar er blijkt ook uit, dat de met academische wierook omgeven promoties het pseudo
evidence based bedrieglijke voorportaal vormen van de introductie van door allerlei financiele en
commerciele belangen aangestuurde en gemotiveerde acties, zowel van de bedrijven als van de
overheden.
Het blijkt keer op keer dus naar mijn indruk, dat het Verlichtingsideaal, de weg en het streven naar
het goede, het schone en het ware wordt vervangen door de schijn van het goede, schijn van het
schone en de schijn van het ware die na de promotie en de in internationaal eerbiedwaardige
wetenschappelijk medische tijdschriften uitgestalde pseudo-waarheden, halve waarheden en
onwaarheden, allemaal non evidence based, zich lenen om verder via de medisch-professionele
beroepsgroepen uit te venten, zodat de gehele legerschare van psychologishe en psychiatrische
hulpverleners zich te buiten kunnen gaan aan het schrijven van declaraties na behandelingen van
hun patienten die het zegel van de academische goedkeuring in ieder geval hebben mogen
ontvangen tot nader order, in veel gevallen kunnende weten na bestudering, dat dit zegel inmiddels
bedrieglijk is geworden en juist een zegel van bedrog en fraude.
Lieden die zich politicus noemen zullen volstrekt blind en zonder nadenken afgaan op deze evidence based promotie-onderzoeken
en de bijbehorende conclusies.
Wie bent U om in te gaan tegen datgene, dat academisch bewezen is verklaard? Wat denkt U wel niet? Hebt u de juiste
achtergrond om dit te beoordelen? En zo verder gaan de tegenwerpingen. Het pleit is reeds in toga en kazuifel beslecht. De
waarheid komt vanaf de kansel van de Academie gekleed in kazuifel, toga en wierook.
Het bedrog en de fraude zijn zo kolossaal, dat men, gegeven, dat men niet de moeite en de tijd neemt om zich in de materie te
verdiepen zich alleen al vanwege deze kolossaliteit geneigd zal zijn vanuit zijn toenemende onkunde en gebrek aan academische
kennis en inzichten wegens het gebrek aan tijd nemen om deze vanuit lang verleden studietijden verkregen vaardigheden en
kennis toe te passen en kritisch de recente stellingnamen te beoordelen, gebrek aan kennis aangaande wetenschappelijke
methodologie, het hoofd in de schoot van lieverlee is gaan werpen en het praktische beleid aldus op deze wetenschappelijk
onbewezen leugens verder te baseren en daarop voort te borduren. Men conformeert zich, de academicus die bij uitstek de taak
heeft gekregen om de bevolking te beschermen, deze academicus heeft zijn roeping verraden en verlaten.

Een raspoliticus als ex Minister van Volksgezondheid Ab Klink zal zich NEVER EN NOOIT NIET te weer kunnen stellen
tegen deze onzin, aangezien hij is gepromoveerd op een werkstuk, te weten een verzameling aan elkaar geniete papieren
artikelen die gaan over de rol van de christen-democratie in de parlementaire democratie en bijgeval is zelfs een dermate
zorgvuldig geselecteerde academische SUKKEL bij uitstek geschikt om het ambt van minister van volksgezondheid waar te
nemen, zodat hij MAXIMAAL kan worden misleid en ingepakt door de Appie Osterhausjes en de Roeltjes Coutinho die maar
al te graag het belang van de Big Pharma vaccinatie-industrie beogen in miljarden omzetstijgingen te bevorderen.
Zo werkt dat dus allemaal samen om iedereen voor het lapje te houden en te bedriegen, behalve mij natuurlijk, want ik
weiger nog steeds wat dan ook op medisch gebied te aanvaarden voor complete bevolkingsgroepen zonder dat er naar
waarheid strevend wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt.
Wat mij zo verbaasde en ook weer niet, dat alleen al aan de ceteris paribus eis van wetenschappelijk onderzoek kennelijk
als ik jou goed gevolgd heb, niet aantoonbaar is voldaan, anders geformuleerd, kennelijk heeft men niet aangetoond danwel
aannemelijk gemaakt, dat de betreffende proefpersonen met PTSD / PTSS niet eerder welke medicatie in verband met hun
psychische problemen dan ook hebben geslikt danwel ingespoten danwel anderszins toegediend hebben gekregen. Vrolijk
gaat men over tot een nieuw wetenschappelijk promotie-onderzoek om daaraan bij dit type ongedefinieerde proefpersonen
vergaande conclusies te verbinden.
Verbluffend en tegelijkertijd ook slim, want zo kun je gemakkelijk een nieuw medicijn op een mislukte behandeling door een
vorig medicijn stapelen zonder dat iemand inclusief een promovendus of promovenda dat ueberhaupt in de gaten krijgen
danwel hun promotores kennelijk dat wel in de gaten hebben maar zorgvuldig vanuit hun academische prive-belang een en
ander verzwegen hebben, want tenslotte moet hun schoorsteen thuis ook roken en zij moeten ook zonder kleerscheuren tot
aan hun pensioen hun hypotheek kunnen blijven betalen zonder dat iemand van hogerhand hen op dit type blunders en
andere kant op kijkens heeft kunnen corrigeren metterdaad van ontslag wegens bedrog en wetenschappelijke fraude ten
opzichte van promovendi en ten opzichte van de wetenschappelijke gemeenschap en ten opzichte van uiteindelijk en te
langen leste het volkomen onschuldige niet-wetende publiek inclusief de SUKKELS zoals ex-minister Klinken en juffies
Schippers van Volksgezondheid in de zompige Nederlandjes.
Gegroet,
Jan

