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Nieuwsbrief

Zenuwcellen blijken
wel heel intensief
contact te maken
Wat moest bewezen worden.

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/23/zenuwcellen-blijken-wel-heel-intensief-contact-te-1579708

Waarom?

Circuits van zenuwcellen die contact met elkaar maken
via dendrieten, axonen en synapsen, daarin schrijven we
onze herinneringen weg. En zolang het circuit er is, is de
herinnering er.
Maar wat gebeurt wanneer axonen worden verwoest en de
synapsen veel te groot worden om nog signalen te kunnen
doorsturen?
Juist!
Verminderd of kapotgemaakt geheugen.

http://www.adhdfraude.net/pdf/NB922.pdf
Gisteren nog aangetoond via dit medium en de auteurs als Selye , Dewied en
Pennings.
Maar het lichaam voelt deze agressie tegen de integriteit aan en verweert zich.
Waarmee verweert het lichaam zich?
1) met een gevarenreflex -> fight or flight -> doping, therapeutisch lucratief in de sport,
als partydrugs, bij depressieven enz.
2) doping laat bloedvaten dichtklappen -> pulmonaire hypertensie -> plots en
onverklaarbaar doodvallen -> medisch vertaald: geen zorggerelateerde calamiteiten ->
geen statistieken (FIF-technologie).
3) met een poging om die agressie te stoppen -> het lichaam vormt in een ijltempo en
chronisch antistoffen -> carcinogenese -> medisch vertaald: lucratieve experimenten
met bestralingen.
En hoe definieert deze maatschappij een kapotgemaakt geheugen?
Juist.
Dementie of Alzheimer.
En hoe behandelt de heersende medische expertise de symptomen daarvan?
Patiënt en omgeving een tijdelijk gevoel van herstel bezorgen door te drogeren met... ja
hoor, nog meer axonen en synapsen te verwoesten, die een gevoel van een evidence
based verbetering teweeg brengen.
En zo is de cirkel nu al bijna een halve eeuw volmaakt rond.
En circuleert gigantisch veel geld door over deze simpele gegevens onkunde in stand
te houden.
Maar waag het eens om zoiets als een simpele apotheker op een simpele manier dit nu
al 12 jaar lang proberen uit te leggen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 23 januari 2016

