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Nieuwsbrief

Nu lach ik toch wel in
mijn baard

Met een blunderende 'medische' wetenschap, maar
ik beklaag de slachtoffers van die oplichters.
Feiten waar FIF op faalt.

Zo ..dat weten wij nu ook weer !
Enne ….aan zieke soldaten heb je niets ….dus hoeven ze niet terug te komen als hun levercellen kapot zijn gemaakt. Goede
reden voor ontslag want medisch aantoonbaar letsel zonder de oorzaak te noemen natuurlijk !
mvg
Frits

Sertraline heeft een phenylBUTYLamine patroon, met dien verstande dat de amine eigenlijk een naftylamine is, waarbij die
naftylcomponent een bijkomend magnetisch veld bezorgt aan de totaliteit van de molecule.
Meestal wordt de energie van neurotransmitters geleverd door het magnetisch veld van de phenyl-component.
Alle phenylalkylamines werken op dezelfde manier als amfetamines, waarbij BUTYL (Sertraline) wijst op een koolstoffen-afstand
van 4, tegenover de 3 van PROPYL (de meeste SSRI's, zoals Prozac) en tegenover ETHYL (de zuivere amfetamines) met een
afstand van 2 koolstoffen tussen het magnetisch veld en de amine-groep.
Sertraline is een phenylBUTYL(naftyl)amine en kan vergeleken worden met het vroegere SILOMAT, een hoestmiddel, dat omwille
van de kwalijke bijwerkingen intussen al enkele jaren al uit de handel is verdwenen.
De term ALKYL geeft dus een reeks van koolstofatomen aan.
Van belang daarbij is, dat hoe groter die keten tussen de amine en de energiecomponent, hoe kleiner de activiteit van de stof is.
Vandaar dat men dit compenseert door een hogere dosering toe te dienen om hetzelfde effect te bereiken.
Bemerk dat bij sertraline het aantal milligrammen per pil groter is dan die van Prozac, die op hun beurt ook hoger gedoseerd
worden dan de zuivere amfetamines.
Aldus luidt mijn verklaring zuiver chemisch gezien.
Nu is de medische wetenschap op een punt beland waar de kaskrakers waarmee rijkdommen worden verdiend nog steeds een
onbekende werking hebben of hoogstens iets zouden genezen aan defecten van stofjes waarvan niemand de tekorten kan of mag
meten, waarvan bovendien niemand kan of mag bepalen welke bloedwaarden pathologisch en dus ongezond zijn en welke
waarden gezond.
Wat meer is.
Niemand is in staat om uit te leggen op welke manier harddrugs, die gedragsveranderingen veroorzaken, in staat zijn om iets aan
die magische stofjes te veranderen.
Zelfs het herladen van de functie als batterijtjes (reuptake) gaat de geschiedenis in als de grootste commerciële hoax ooit.
Resultaat op vandaag... een naïef verwonderende getuigenis van 'medische' literatuur die kampt met een gigantisch raadsel.
Wonderbare en veilige gedragsmedicatie, die levertoxisch zou zijn, positief zou testen op amfetamines en dodelijke giftig zou
kunnen zijn.
Hoe dat het vlijtige reuptake-verhaal ons dat allemaal eerder heeft achtergehouden.
Reuptake genas alleen maar en zelfs zonder dat ooit iemand mocht weten hoe.
Immers bijwerkingen kende men niet, ze werden comorbiditeiten van de 'presumed' aandoening genoemd.
Tot op een dag een ketter kwam opdagen met het patroon van amfetamines en cocaïnes en met het verhaal waarbij deze
patronen het leidingensysteem van de elektrische transmissie in een functionerend levend wezen niet alleen grondig verstoren
maar zelfs helemaal om zeep helpen door dosis per dosis de onderlinge verbindingen te gaan door knippen.
Om het ganse systeem vakkundig verantwoord helemaal onklaar te maken.
Wat een 'fight of flight' reactie teweeg brengt, die onnozelaars 'therapeutisch' zijn gaan noemen, om daarmee voor iedereen te
verzwijgen dat men in realiteit de eigen tovenarij van een gedragsgeneeskunde in de maatschappij betonneert.
Immers, patienten met kapot-genezen zenuwstelsels verliezen sneller een controle over gedrag, de gevarenreflex verhoogt de
bloeddruk door bloedvaten die dichtklappen, hoofdpijn en fatale pulmonaire hypertensies veroorzaken.
Weggeknipte axonen vormen de kwalijke eiwitresten waarmee het onderzoek naar dementie kampt, maar het castreren van die
neuronen verstoort niet alleen de motoriek maar ook de perceptie en het reageren op een en ander.
Niet alleen de vecht-of-vlucht-reactie beschermt het individu tegen de aanval.
Het opgenomen gif moet verwijderd worden en liefst zo vlug mogelijk, waardoor weefsels in een ijltempo structuren gaan vormen
om de 'aanvallers' eerst te isoleren en daarna uit te scheiden.
Weefsels die chronisch en massaal uur per uur, dag na dag geforceerde celdelingen uitvoeren om die antistoffen te produceren,
zijn uiteindelijk de oorsprong van wat men een carcinogenese is gaan noemen.
Vandaar, in een notendop de ketterij die al meer dan tien jaar de hoerasfeer bij de verkoop van harddrugs als kaskrakers poogt te
verpesten.

En dan de drie meppen van vandaag.
Sertraline is chemisch verwant aan de Silomat die al een tijdje vergeten is.
Silomat werd omwille van de sympaticomimetische werking bij astma gebruikt.
De ouderen onder ons kennen misschien nog wel het begrip symptaticomimetisch en de rol ervan, wanneer het gaat over het
serotonine-syndroom, het koosnaampje om de term, amfetamine-vergiftiging te vermijden.
Verder is het niet meer dan normaal dat stoffen die helemaal niets met serotonine te maken hebben (immers: serotonine heeft
een indol-patroon) , maar alles met een amfetamine of cocaïne, dan ook positief testen op die 'harddrugs'.
Voor iemand die ketterijen verkoopt, is die logica zo klaar als een klontje.
En dan de dodelijke sterfgevallen.
Ik illustreer met een dia, die ik steeds uitvoerig uitleg op mijn lezingen (ook nu deze maand nog in Gent).
De verstoorde synchronisatie van de pompwerking van het hart heeft uiteindelijk (en meestal nogal plots) het stilvallen tot
gevolg.
Conclusie: het al die jaren ONBEKEND verklaren van de werking van psychotrope stoffen,zorgde ervoor dat men op vandaag
heel verbaasd voor de dag komt met dat soort stukjes in de medische literatuur.
Begint het nu eindelijk eens te klaren waarom in de geneeskunde opnieuw KENNIS moet aangeleerd worden?
In plaats van commercieel te willen steunen op verzamelde anekdoten en op het achterhouden van kwalijke evidenties.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 2 maart 2016

